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11.1 DOELSTELLING
De meetnetten natuurlijk milieu (MNM) dienen om de planning, onderbouwing, evaluatie en
bijsturing van het milieugerichte natuurbeleid op niveau Vlaanderen te ondersteunen, vooral
het actieve beleid. De individuele meetnetten zullen daartoe een coherent geheel moeten
vormen met een gemeenschappelijke rationale in opzet en verwerking, in functie van de
overkoepelende beleidsvragen. Momenteel ontbreekt in Vlaanderen een systematische
monitoring van het natuurlijk milieu.
De beleidsondersteuning door de MNM komt tot stand via monitoring van de milieukwaliteit
op standplaatsen van habitattypes en regionaal belangrijke biotopen. Het gaat daarbij over
toestand en trend van oppervlaktewater, bodem, grondwater, lucht en overstromingswater.
De basisreden waarom de MNM in Vlaanderen worden opgezet, is dat milieudrukken in die
mate aanwezig zijn dat ze het actieve natuurbeleid belemmeren bij het realiseren van de
gewestelijke natuurdoelen.
Als voornaamste juridische beweegreden geldt artikel 50undecies van het Natuurdecreet.
Zowel de staat van instandhouding als (potentiële) oorzaken van achteruitgang ervan dienen
via monitoring te worden opgevolgd in Vlaanderen. De MNM zijn daardoor een wettelijk
vastgelegde taak in het instandhoudingsbeleid, onafhankelijk van de programmatische
aanpakken maar wel relevant daarvoor, bv. voor PAS. Daarnaast zijn de monitorings- en
rapporteringsverplichtingen volgens de Habitatrichtlijn (artikels 11 en 17) een onrechtstreekse
beweegreden om de MNM te starten.
De meetnetten komen tot stand in een samenwerkingsverband tussen meerdere entiteiten,
waarbij het INBO een trekkersrol opneemt. Bij het ontwerp wordt ook synergie nagestreefd
met het meetnet biotische habitatkwaliteit, de vierjaarlijkse rapportage over
ecosysteemmonitoring voor de Europese NEC-richtlijn 2016/2284 en met milieudatabanken
en -monitoring door andere entiteiten.

11.2 RESULTATEN
Door INBO werd in de periode 2015-2019 de basis gelegd voor de MNM. Naast het bepalen
van de vraag, verkennen van mogelijke synergieën en het bepalen van de nodige resultaten
zijn heel wat rangordeningen en selecties voor de MNM gemaakt en gedocumenteerd:
milieudrukken, types per druk & compartiment, milieuvariabelen, de nodige precisie en de
definitie van de feitelijke meetnetten. Sinds eind 2018 wordt dit resultaat vertaald naar
technische ontwerpen, in eerste instantie voor het grondwatercompartiment.
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Doorlopend zijn ook heel wat bijdragen geleverd aan verwante processen: PAS-werkgroep,
NEC-rapportage, ontwerp droogtemeetnet, prioritering programmatische aanpakken,
HabNorm, …
Een aantal van de voorgaande elementen is hieronder nader uitgewerkt, of is terug te vinden
in de paragraaf met de outputs.

11.2.1

Afbakening vraagstelling & benodigde resultaten + analyse van synergieën
met bestaande initiatieven

In 2015-2016 is een inventaris gemaakt van de informatiebehoeften en van de daarmee
gerelateerde, concrete vragen van het natuurbeleid en het natuurgericht milieubeleid zoals ze
naar voor komen uit het natuurbeleid in Vlaanderen en Europa, PAS, integraal waterbeleid,
luchtkwaliteitsbeleid, bodembeleid en de milieu- en natuurbeleidsplanning en -rapportage.
Ook gebeurde een inventarisatie van bestaande (monitoring)initiatieven met betrekking tot
het natuurlijk milieu.
Dit resulteerde in het zg. basisrapport voor de meetnetten natuurlijk milieu (2017), met drie
delen:





oriënterend deel (beweegredenen, bestaande initiatieven, basisconcepten)
vraagstelling natuurbeleid:
o behoefte van het natuurbeleid aan informatie over het natuurlijk milieu
o de kernvragen waar de MNM zich op gaan richten (zie figuur)
o relaties tussen deze vragen en de overige milieugerichte vragen van het
natuurbeleid (andere ruimtelijke schalen, vergunningenbeleid enzovoort)
o implicaties voor het eindgebruik en de rapportage, en implicaties voor de
opzet en de gewenste resultaten van de meetnetten
mogelijkheden en randvoorwaarden van synergie tussen de MNM en de
milieubeleidsdomeinen

Het basisrapport is het bepalende kader voor de concrete uitwerking en de implementatie van
de MNM. Het vormt daarmee voor langere termijn de basismotivatie voor keuzes die worden
gemaakt. Een dergelijk kader is nodig opdat de latere individuele meetnetten samen één
coherent geheel vormen, in functie van de overkoepelende beleidsvragen. Op deze manier
kunnen de MNM leiden tot een geïntegreerde en systematische rapportage over het natuurlijk
milieu.
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Figuur 33 Schema van de drie kernvragen voor de meetnetten natuurlijk milieu. T&T = toestand en trend;
L, M, H = laag, matig resp. hoog belang van een milieudruk voor habitattypes.

11.2.2

Afbakening van de concrete meetnetten en de selectie van milieudrukken,
types, standplaatsfactoren en milieuvariabelen

Elk meetnet beoogt vragen te beantwoorden over één milieudruk in één milieucompartiment,
aan de hand van één gerelateerde ‘primaire’ milieuvariabele (soms enkele). Elk
milieucompartiment is een ruimtelijke eenheid in de standplaats die een apart deel van het
standplaatsmilieu vertegenwoordigt. We onderscheiden volgende milieucompartimenten:
atmosfeer, bodem, grondwater, inundatiewater, oppervlaktewater en waterbodem.
In 2016 is een bevraging gebeurd van heel wat experten op INBO, om de actuele
milieuproblematiek voor verschillende types (habitattypes / RBB) in te schatten.Dit resulteerde
in het zg. afwegingskader milieudrukken.
In dezelfde periode werd het zg. conceptueel systeemschema van de standplaats ontwikkeld.
Het bevat de relaties tussen milieudrukken, habitat(sub)types, milieucompartimenten en
standplaatsfactoren (dit als databank en met een schematische weergave).
Op basis van deze instrumenten konden selecties gebeuren voor de MNM, aangaande
milieudrukken, types en standplaatsfactoren, en de afbakening tot meetnetten. 7 meetnetten
zijn aangeduid als hoofdmeetnetten. Zij krijgen een specifiek ontwerp (aantal, ligging, tijdstip
van metingen), aangepast aan de beoogde betrouwbaarheid, precisie, kost en haalbaarheid.
De secundaire meetnetten zijn de overige meetnetten. Zij hebben een typisch kleinere
doelpopulatie, in termen van het aantal betrokken types. Ze worden niet in detail ontworpen,
maar de monitoring wordt evenzeer beoogd (incl. verwerking en uitspraken), dit zoveel
mogelijk op locaties / tijdstippen van de hoofdmeetnetten. De secundaire meetnetten
vertegenwoordigen samen nog een heel groot aandeel van de gezamenlijke
milieuproblematiek.
Meetnetten uit eenzelfde milieucompartiment kunnen we voor de praktische organisatie van
het terreinwerk groeperen tot compartimentmeetnetten. We onderscheiden vijf
compartimentmeetnetten en zeven hoofdmeetnetten:
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grondwatermeetnet, met de hoofdmeetnetten voor verdroging via grondwater (5.1)
en eutrofiëring via grondwater (3.3);
bodemmeetnet, met het hoofdmeetnet voor eutrofiëring via de bodem (3.2);
oppervlaktewatermeetnet, met het hoofdmeetnet voor eutrofiëring via het
oppervlaktewater (3.4);
overstromingsmeetnet (compartiment inundatiewater), met het hoofdmeetnet voor
eutrofiëring via het oppervlaktewater (3.4);
atmosferisch meetnet, met de hoofdmeetnetten voor eutrofiëring via de lucht (3.1)
en verzuring via de lucht (4.1).

Figuur 34 Rangschikking van milieudrukken per waterhuishoudingsklasse.

De resultaten van het keuzeproces zijn opgenomen in een (offline) website (zie outputs).
Omdat er nog steeds aan de keuzes kan worden bijgesteld in functie van meetscenario’s,
wordt de website nog niet online gezet.
Daarnaast zijn voor verschillende meetnetten keuzes gemaakt over de feitelijk te bepalen
milieuvariabelen (= concretisering van bovenvermelde standplaatsfactoren), dit in relatie tot
de elementen uit de volgende paragraaf.
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11.2.3

Uitwerking van steekproefopzet en inferentiestrategie voor de meetnetten

11.2.3.1

Rapport

Monitoring van een milieuvariabele is in het algemeen mogelijk op basis van:




ofwel oppervlaktedekkende – veelal mechanistische – modellen (i.f.v. tijd);
ofwel oppervlaktedekkende metingen (herhaald of continu in tijd, bv. remote sensing);
ofwel met een steekproef

Specifiek voor de aanpak via steekproeven – dat is de aanpak in de meeste meetnetten – is
een (concept) rapport gemaakt over de steekproefopzet en inferentiestrategie. Uitgaande van
1) de vraagstelling van de MNM, 2) het feit dat het om monitoring gaat en niet om een
eenmalige survey, 3) sampling design theorie, 4) kennis en ervaring uit monitoringliteratuur,
en 5) overleg, zijn een aantal voor de MNM gemeenschappelijke methodologische principes
opgesomd en uitgewerkt. Het gaat onder meer over de aselecte benadering, eenvoud,
flexibiliteit, ruimtelijke en temporele dekking, koppelingen in ruimte en tijd en de rol van
design-based en model-based benaderingen.
In het rapport worden de keuzes behandeld in verband met doelpopulatie, afbakening
steekproefeenheid, doelparameters, steekproefstrategie e.d. Een fictieve
inferentieprocedure is daarbij gesimuleerd.
11.2.3.2

Scherpstellingen

Een aantal concretiseringen in de bovenstaande keuzes konden gebeuren op basis van een
verkenning van de MNM-doelpopulaties en hun ruimtelijke relatie tot het GRTS-raster die voor
de steekproeftrekking wordt gebruikt.
Dit leidde ook tot het opstarten van het proces om veldprotocollen op te stellen voor selectie
van de steekproefeenheid, subsampling en meting.
Hiervan is een werkdocument beschikbaar, deels te integreren in het voornoemde rapport.
11.2.3.3

Kennishiaten en onderzoeksnoden

Verschillende data- en kennisbronnen zijn nodig om toestand en trend voldoende precies te
kunnen bepalen en om de resultaten te kunnen beoordelen in het licht van de
natuurbeleidsdoelstelling. Verschillende hiaten in de kennis zijn daartoe opgesomd in een
document over de onderzoeksnoden voor MNM.
11.2.3.4

Personeelsinzet

Er zijn tevens inschattingen gemaakt van de nodige personeelsinzet, excl. terreinwerk, voor
een degelijke implementatie van de meetnetten natuurlijk milieu.

11.2.4

Modelbouw en steekproefgrootteberekeningen

In het kader van de technische ontwerpen van de concrete meetnetten worden steekproeven
gesimuleerd. Dit gebeurt telkens met een model van de milieuvariabele, op basis van
bestaande data.
Voor de twee meetnetten van verdroging resp. eutrofiëring via het grondwater zijn een aantal
voorlopige modellen gemaakt (hieronder opgelijst). Zij worden verder uitgewerkt om
steekproefsimulaties te kunnen doen.
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combinatie van binomiaal en gaussiaans model (Jansen 2017-2018: verschillende
interne rapporten)
vereenvoudigde steekproefgrootteberekening voor het grondwatermeetnet
(Vanderhaeghe 2019: zie outputs)

Los van de steekproefaanpak gebeurt momenteel ook een evaluatie van de bruikbaarheid van
VLOPS voor de schatting van toestandsparameters op niveau Vlaanderen.

11.2.5

Opzet van de dataketen voor ontwerp en analyse

Zowel voor de efficiëntie van op langere termijn recurrente taken, voor het bereiken van een
aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit van de resultaten, als voor de mogelijkheid om
methoden voortdurend te verbeteren in een cultuur van wetenschappelijke samenwerking
(intern/extern), is er van in het begin ingezet op een open en reproduceerbare aanpak van de
data- en verwerkingsketen, kortom Open Science methoden. Het betreft kritische aspecten
van databeheer (FAIR principes, extern toegankelijke, stabiele versies met stabiele DOI,
gestandaardiseerd inlezen in R) en van codebeheer (publieke versionering met git, Engelstalig).
Er zijn in 2019 belangrijke stappen gezet om met basisdatasets en referentielijsten
gestandaardiseerd te kunnen omgaan (instrumenten: zie outputs). Deze methoden zijn
behalve voor de MNM ook zeer relevant voor alle andere projecten relevant die in verband
staan met Vlaamse Natura 2000 (N2K) habitats (HAB) – kortom ‘N2KHAB’-projecten:






referentielijsten (types, milieudrukken, typegroepen enz) zijn beschikbaar gesteld via
het R-package n2khab (geversioneerd).
distributie van (door code gebruikte) basisdatalagen via een internationale,
wetenschappelijke datarepository met versionering en stabiele DOI’s: Zenodo
(Europees).
R-functies zijn voorzien (in R-package n2khab) om de verschillende databronnen op
een gestandaardiseerde en geïnternationaliseerde wijze (Engelstalige kolomkoppen
enz.) ter beschikking te stellen of te preprocessen. Doordat iedereen deze functies
gaat gebruiken, wordt samenwerking / compatibiliteit eenvoudiger.
een R-package watina is geschreven om op gestandaardiseerde wijze meetpunt-, XG3en chemische data te kunnen onttrekken aan de INBO-databank Watina, op zodanige
wijze dat dit ook ooit door externen kan worden gebruikt (momenteel is Watina niet
machine-bevraagbaar van buitenaf). Ook functies voor verdere selectie zijn voorzien.

11.2.6

Specifieke bijdragen van INBO aan de PAS voor het verbeteren van de
atmosferische monitoring in Vlaanderen

De PAS-monitoring is een opdracht van VMM, conform de regeringsbeslissing van eind 2016.
Daarbij wordt onder meer samengewerkt met INBO (ICP Forests level II; ontwikkeling van de
MNM).
Er is op meerdere manieren bijgedragen door INBO:






Deelname en bijdragen aan de PAS-werkgroep monitoring en meettechnieken
Structuur en een groot deel van de tekst voor het hoofdstuk 'monitoring' in het VPASdocument, o.a. de linken i.k.v. het Vlaams Natura 2000 Programma
Overleg tussen Natuurpunt en ANB: verschillende vergaderingen, o.a. met de collega's
van PAS in Nederland
Presentatie over PAS-monitoring aan het middenveld
Organisatie van een workshop op INBO over PAS-modellen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
www.inbo.be

doi.org/10.21436/inbor.17064069

Pagina 111 van 125

Gezien de focus in de PAS op verbetering van modellen is het mogelijk dat we deze modellen
kunnen gebruiken in de MNM om opvolging van toestand en trend op te baseren (niveau
Vlaanderen). Hiervoor loopt momenteel een eerste evaluatie in functie van de MNM (zie
eerder).

11.2.7

Synergieën extern

In verband met synergieën tussen monitoringinitiatieven hebben na het verschijnen van het
basisrapport in 2017 nog verschillende vergaderingen plaatsgevonden i.v.m.:




11.2.8

synergieën in datasystemen (VMM: oppervlaktewater)
operationele synergieën voor monitoring van de atmosfeer (VMM: lucht)
synergieën in lopende monitoring van het beleidsdomein Omgeving

Ecosysteemmonitoring ikv de NEC-richtlijn (luchtverontreiniging)

Sinds 2014 heeft INBO meerdere keren bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe
versie van de Europese NEC-richtlijn 2016/2284, door advisering t.a.v. het Belgisch
aanspreekpunt. In december 2016 is dan een nieuwe versie van de NEC-richtlijn gepubliceerd
7
. ‘NEC’ staat voor National Emission Ceilings.
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 (omzetting van NEC-richtlijn in
VLAREM) is bepaald dat INBO en VMM instaan voor het Vlaamse gedeelte van de
ecosysteemmonitoring conform de NEC-richtlijn. Het is daarmee een wettelijk vastgelegde
taak van het INBO.
Er is afgesproken dat INBO het Vlaamse deel coördineert van de 4-jaarlijkse dubbele
rapportage (2018+2019, 2022+2023, ...). Die coördinatietaak ligt bij het INBO wegens synergie
met de MNM.
INBO draagt in deze rapportage ook bij met eigen data. Voor de Vlaamse coördinatie gebeurt
afstemming met de verschillende luchtmonitoring-betrokkenen in Vlaanderen en Wallonië. Er
is afgestemd tussen INBO (LTER), VMM, IRCEL (Belgische coördinatie), ANB (natuurbeleid) en
het Agence Wallonne de l'Air et du Climat (Waalse coördinator). Concreet betekent dit
coördinatie, rapportage en redactie voor Vlaanderen en afspraken op Belgisch overleg.
Op termijn zal de NEC-ecosysteemmonitoring zoveel mogelijk samenvallen met een deel van
de MNM. In afwachting maken we gebruik van reeds lopende initiatieven.
In 2018 en 2019 is op deze manier bijgedragen aan de NEC-rapportage. In 2018 betrof het de
aanduiding van sites en variabelen, in 2019 de beschikbare data zelf.

11.3 SUGGESTIES NAAR TOEKOMST/BELEID
Gezien de intrinsieke behoefte aan informatie over het natuurlijk milieu in Vlaanderen en
gezien de degelijke voorbereiding tot nu toe, is het noodzakelijk dit traject verder uit te
werken, zodat in de loop van volgende jaren meetnetten geïmplementeerd kunnen worden.
●

Behalve voor grondwater (lopend) dient ook voor de verschillende andere
milieucompartimenten het technisch ontwerp te worden uitgewerkt

7

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van
Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (Voor de EER relevante tekst).
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(oppervlaktewater, atmosfeer, bodem, inundatiewater): telkens scenario’s uitwerken,
één scenario uitkiezen en dit naar een meetplan omzetten per milieucompartiment.
●

De meetplannen zijn vervolgens één voor één te implementeren, rekening houdend
met hun onderlinge synergie en reeds lopende monitoring. Daarbij gaat de nodige
aandacht naar een kwaliteitsvolle aanpak van data-inzameling, databeheer,
dataverwerking, rapportage en ontsluiting. Dat impliceert ook aandacht voor
reproduceerbaarheid en voor de detectie en opvolging van verbeterpunten. Ook zal de
nood aan coördinatie en communicatie toenemen.

Hierrond wordt in het Vlaams Natura 2000 Programma 2021-2026 een actie opgenomen. ANB
heeft hierover ook een MNM-projectfiche opgenomen in haar meerjarenplanning 2020-2026.
Daarnaast is het aan te bevelen om de kennishiaten, nodig voor het verhogen van de
effectiviteit, efficiëntie en precisie van de MNM, door te vertalen naar onderzoeksprojecten en
op te nemen in toekomstige onderzoekslijnen. Een beperkt deel is momenteel al ingepland
door INBO. Voor meer details, zie het document over de onderzoeksnoden voor MNM.

Figuur 35 Schema (link naar grotere afbeelding) waarbij de algemene samenhang van activiteiten in de
MNM worden getoond.

11.4 OUTPUT
11.4.1
11.4.1.1

Rapporten
MNM

Vanderhaeghe et al. (2019). Meetnetten natuurlijk milieu: verkenning van de spatiale
doelpopulaties in functie van het ontwerp. Werkvoorstel over de consequenties naar
steekproefopzet, veldprotocols en steekproefkader. Conceptrapport. Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel. URL:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1jH7rNSHvXycCiCrsoMRLaZ3IlY7GX35D.
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Vanderhaeghe F., Denys L., Van Calster H., Cools N., Vandenabeele M.A., Van Elegem B. &
Quataert P. (2017). Vraagstelling en beleidsrelaties van de Meetnetten Natuurlijk Milieu in
Vlaanderen: Beleidsvragen en synergieën als afbakening voor het ontwerp. Rapporten van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. URL:
doi.org/10.21436/inbor.13086011.
Vanderhaeghe F., Jansen I. & Van Calster H. (2019). Een ruwe inschatting van
steekproefgrootte voor toestandsbepaling in het terrestrische deel van het MNMgrondwatermeetnet. Conceptrapport. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. URL:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=11G4eE2Lk3QVXjaofdrL0i_WTE-_uUF41.
Vanderhaeghe F., Van Calster H., Onkelinx T. & Westra T. (2018). Meetnetten Natuurlijk Milieu:
steekproefopzet en inferentiestrategie. Conceptrapport. Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel. URL:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OlLCdEAvWOelzXeTytqsuKfcw7B3HQov.
11.4.1.2

Initiatieven in samenhang met MNM

Herr C., Quataert P., Vanderhaeghe F., Adriaens D. & De Keersmaeker L. (2019).
Afwegingskader voor het opstarten van programmatische aanpakken in het Vlaams Natura
2000-Programma. Voor welke andere milieudrukken dan stikstofdepositie is een
programmatische aanpak nodig en/of geschikt? Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. URL:
https://doi.org/10.21436/inbor.16591811
Van Calster H., Raman M., Cools N., Herr C., Vanderhaeghe F., De Keersmaeker L., Denys L.,
Hens M., Leyssen A., Neirynck J., Provoost S. & B. Vandevoorde (2019). Gunstige abiotische
bereiken voor vegetatietypes in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek 2019. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
Vanderhaeghe F. et al. (2016). Hoofdstuk ‘Monitoring’. In: VPAS-rapport.
Wouters J. & Vanderhaeghe F. (2020). Ontwerp van een early-warning meetnet voor droogte
in natuurgebieden (in voorbereiding). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

11.4.2



11.4.3

Wettelijke rapportages
Belgische NEC-rapportage ecosysteemmonitoring 2018:
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/nec_revised/sites/envwztspg
Belgische NEC-rapportage ecosysteemmonitoring 2019:
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/nec_revised/monitoring/envxrsc8a

Website met keuzes en meetnetdefinities

INBO (2019). Bepaling van keuzes in de Meetnetten Natuurlijk Milieu. Ontwerpversie. URL:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1xnM3N1d0EhJqJXhTg_CgwG4FUuEgK4xF.

11.4.4

Posters

Raman, M., Spanhove, T., Oosterlynck, P., Vanderhaeghe, F. & Louette, G. (2016). Collecting in
situ data for assessing changes in habitat quality over time. Paper presented at 15th meeting
of the German Working Group on Vegetation databases, Potsdam, Germany.
Westra T., Oosterlynck P., Vanderhaeghe F., Govaere L., Ledegen H. & Pollet, M. (2019). Long
term monitoring programmes to support nature policy in Flanders. Paper presented at ALTERNet & EKLIPSE Conference: The EU Biodiversity Strategy Beyond 2020, Gent, Belgium.
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11.4.5






Instrumenten voor concrete selectie van milieudrukken, types,
standplaatsfactoren en milieuvariabelen
Conceptueel systeemschema van de standplaats
o Documentatie: in website (zie hoger: 11.4.3)
o Vanderhaeghe F., Herr C. 2016. Toelichting bij het conceptueel
systeemschema en de functie ervan voor MNM en HabNorm, met oog op
revisie door experten. Nota van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
Afwegingskader milieudrukken: in website (zie hoger: 11.4.3)
Afwegingskader types: in website (zie hoger: 11.4.3)
Selectie van milieuvariabelen en kosten:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJb2nY-CsSCNMpz0sGFslb0j69mzNx5BJu9tQXpHfc

11.4.6



Instrumenten voor het bepalen van de inferentiestrategie en nauwkeurigheid
Instelwaarden MNM
Lijst van beschikbare omgevingskenmerken

11.4.7

Instrumenten in de dataketen voor ontwerp en analyse

11.4.7.1

Opzet van de dataketen: plannen van data- en codebeheer

https://github.com/inbo/n2khab-monitoring
11.4.7.2

Wetenschappelijke repositories van geversioneerde basisdatalagen voor
ontwerp en analyse

Twee collecties op Zenodo:



https://zenodo.org/communities/n2khab-data-raw
https://zenodo.org/communities/n2khab-data-processed

Zij bevatten onder meer:
Onkelinx T., Westra T. & Vanderhaeghe F. (2019). GRTS master sample for habitat monitoring
in Flanders. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2682323.
Oosterlynck P. (2019). Distribution of the Natura 2000 habitat type 7220 (Cratoneurion) in
Flanders, Belgium (version 2019). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3550995.
Vanderhaeghe F. (2019). GRTSmh_brick: the raster data source GRTSmaster_habitats
converted to 10 hierarchical cell address levels at the original resolution. DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3354404.
Vanderhaeghe F. (2019). GRTSmh_diffres: the raster data source GRTSmaster_habitats
converted to 9 hierarchical cell address levels at the corresponding lower resolution. DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3354406.
Vanderhaeghe F. (2019). GRTSmh_base4frac: the raster data source GRTSmaster_habitats
converted to base 4 fractions. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3354402 .
Westra T. & Vanderhaeghe F. (2019a). Standardized map of habitat types and regionally
important biotopes in Flanders. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3540576.
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Westra T. & Vanderhaeghe F. (2019b). Map of standing water habitat types and regionally
important biotopes in Flanders. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3540580.
Wouters J., Vanderhaeghe F., De Saeger S. & Westra T. (2019). habitatmap_terr: the
interpreted, terrestrial part of habitatmap_stdized. DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.3540740.
11.4.7.3

Tools in R voor het gestandaardiseerd hanteren van data in R: ontsloten als Rpackages

R-package n2khab
R-package watina
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