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1

Situering

De Vlaamse overheid heeft grote behoefte aan goede informatie over biodiversiteit voor de
ondersteuning van haar beleid, dit zowel voor planning, evaluatie, rapportage als beheer. Er
zijn drie grote luiken te onderscheiden:




informatie over soorten;
informatie over habitattypen;
informatie nodig voor het plannen, opvolgen, evalueren en optimaliseren van
beheermaatregelen in functie van de gestelde doelen.

Dit rapport handelt enkel over soorten.
Om aan deze informatiebehoefte te voldoen werkte het INBO in samenwerking met ANB in
detail uit welke gegevens noodzakelijk zijn en op welke wijze deze ingezameld moeten
worden. Hiervoor maakten we gebruik van de leidraad voor het ontwerpen van
beleidsgerichte meetnetten (Wouters et al. 2008). Deze leidraad onderscheidt verschillende
fases:






Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

I: Prioriteren informatiebehoefte;
II: Uitwerken gegevensinzameling;
III: Planning gegevensverwerking;
IV: Planning rapportering en communicatie;
V: Implementatie en kwaliteitszorg.

Figuur1 geeft een schematische weergave van de verschillende fases van het
meetnetontwerp en van de plaats van het meetnetontwerp in de kringloop van de informatie.

Figuur 1. Schematische weergave van de kringloop van informatie geleverd door een
beleidsgericht meetnet. Het meetnetontwerp (bruine achtergrond) wordt geïnitieerd door de
informatiebehoefte en omvat vier fasen met onderlinge afstemmingen en mogelijke
terugkoppelingen.
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In Fase I gebeurde al een gedetailleerde analyse van de vraagzijde (informatiebehoefte) en
de aanbodzijde (beschikbare informatie uit bestaande meetnetten). Vervolgens werden de
prioritaire vragen afgelijnd en werd er een eerste aanzet gegeven tot de te volgen methodiek
om deze prioritaire vragen te kunnen beantwoorden. De resultaten van Fase I voor de
soorten zijn terug te vinden in Adriaens et al. (2011).
In Fase II volgde een gedetailleerde uitwerking van de gegevensinzameling voor de
verschillende soorten. Dit omvat de bemonsteringsmethodiek en het meetnetontwerp (aantal
meetlocaties en de selectieprocedure). Op basis hiervan werd per soortengroep een
blauwdruk opgemaakt van de toekomstige gegevensinzameling. Een belangrijk
uitgangspunt
bij
het
uitwerken
van
deze
blauwdrukken
is
dat
de
gegevensinzameling door vrijwilligers moet kunnen gebeuren. Er werd daarom in grote
mate rekening gehouden met de praktische haalbaarheid van de voorgestelde
gegevensinzameling in termen van gevraagde meetinspanning, gebruik van geavanceerde
apparatuur en dergelijke. Dit rapport bundelt de blauwdrukken voor de verschillende
soortengroepen.
In dit inleidend hoofdstuk wordt vooreerst de informatiebehoefte toegelicht (§2). Vervolgens
bespreken we enkele algemene principes waarop de blauwdrukken gebaseerd zijn: de
verschillende manieren van gegevensinzameling en de selectieprocedure waarmee het type
gegeveninzameling per soort wordt bepaald (§3). Tenslotte wordt dieper ingegaan op het
doel van de blauwdrukken (§4).

2

Informatiebehoefte

We bespreken achtereenvolgens over welke soorten informatie gewenst is, het schaalniveau
waarop we informatie wensen te bekomen, wat we juist willen weten over de soorten en
welke type gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden.

2.1

Welke soorten?

De informatienoden van de Vlaamse overheid over soorten vloeien voor een groot deel voort
uit de verplichte rapportage over de staat van instandhouding van de Natura 2000 soorten
aan de Europese Commissie. De informatienoden zijn evenwel ruimer. We onderscheiden
volgende categorieën van soorten waarvoor informatie gewenst is:
I. Soorten met Europese rapportageverplichtingen in kader van Natura 2000. Het betreft:





A = de soorten van Bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn (72 soorten; zie Bijlage
1);
B = de te rapporteren soorten in kader van de Vogelrichtlijn (alle in het wild
broedende vogelsoorten in België en een aantal overwinterende en doortrekkende
soorten; 244 soorten);
C = de habitattypische soorten (De Knijf & Paelinckx 2013).

II. Soorten die een status hebben die opname in een Bijlage van de Habitatrichtlijn1 zou
rechtvaardigden. Dit zijn soorten die, evenals de Bijlagesoorten, op Europees (Atlantisch)
niveau sterk onder druk staan, én waarvoor Vlaanderen een relevante rol speelt t.a.v. de
Europese populatie (zie Bijlage 1):

1

Vogelsoorten worden hier niet beschouwd omdat ze reeds alle gevat zijn door de (rapportage voor de) Vogelrichtlijn.
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A = soorten die volgens de recente Europese Rode Lijsten beoordeeld werden als
Kwetsbaar, Bedreigd of Ernstig bedreigd;
B = overige soorten wiens areaal, populatie en/of leefgebied bijzonder kwetsbaar zijn
of sterk onder druk staan binnen de EU of het Atlantische deel ervan, zonder dat dit
(reeds) leidt tot opname in één van de vermelde Rode Lijstcategorieën.

III. Overige, niet in de vorige categorieën vervatte soorten die relevant zijn voor:



de aan de European Environment Agency (EEA) over te maken informatie voor de
bepaling van duurzaamheidsindicatoren2;
de implementatie van de soortenmonitoring voor het Soortenbesluit (bv.
soortbeschermingsplannen, validatie van Rode Lijsten, natuurindicatoren, opvolgen
van toestand van invasieve en potentieel invasieve soorten, …). Extra aandacht gaat
hierbij naar soorten waarvoor een soortenbeschermingsplan is opgemaakt of in
opmaak is. De bijkomende soorten worden mee opgenomen in Bijlage 1.

IV. Soorten die opgenomen zijn in het huidige waarschuwingssysteem invasieve exoten.

2.2

Ruimtelijke schaal van de informatienoden?

De informatienoden over bovenstaande soorten beperken zich tot de gegevens die een beeld
geven van de toestand en trend op niveau Vlaanderen. Voor (zeer) zeldzame soorten kan dit
over een beperkt aantal locaties gaan, maar dan betreft het meteen de totale Vlaamse
populatie.
De beheermonitoring van reservaten valt buiten de scope (gebiedsgericht) van de hier
voorgestelde monitoring. Dit geldt evenzeer voor de gegevensinzameling en informatienoden
nodig voor de ondersteunende databank passende beoordeling, de onderbouwing en
planning van beheerregeling van invasieve exoten of inheemse soorten, de jachtwetgeving of
het wildschadebesluit.

2.3

Wat willen we weten over de soorten?

Adriaens et al. (2011) geven een gedetailleerde analyse van de informatiebehoefte voor de
rapportage in het kader van Natura 2000.
Voor de soorten van de Habitatrichtlijn is volgende informatie nodig om de staat van
instandhouding te bepalen van een soort:






Toestand en trend van het verspreidingsgebied (korte termijntrend = 12 jaar, en lange
termijntrend = 24 jaar);
Inschatting van de populatiegrootte (zo recent mogelijk);
Trend van de populatiegrootte (korte termijntrend = 12 jaar, en lange termijntrend =
24 jaar);
Oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied (toestand en trend);
Aandeel
populatie
Bijlage
II
soorten
binnen
het
netwerk
van
alle
Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H).

Voor vogels is volgende informatie nodig:
2

zoals de ‘European Grassland Butterfly Index’, ‘Climate change butterfly index’, ‘Species Diversity Index’ (gebaseerd
op vlinders en vogels); datanoden voor het realiseren van de ‘Common Bird Index’ en de ‘Impact of climate change on
bird populations’ zijn reeds gedekt door de verplichte rapportage in het kader van de Vogelrichtlijn.
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Verspreidingsareaal (grootte en geografische situering) voor alle broedvogels (n=187);
Trend verspreidingsgebied (korte termijntrend = 12 jaar, en lange termijntrend = 24
jaar);
Inschatting van de populatiegrootte (zo recent mogelijk);
Trend populatie (korte termijntrend = 12 jaar, en lange termijntrend = 24 jaar);
Aandeel populatie Bijlage I soorten binnen het netwerk van alle Vogelrichtlijngebieden
(SBZ-V);
Korte termijntrend (12 jaar) van de populatieaantallen binnen het SBZ-V netwerk voor
de Bijlage I soorten van de Vogelrichtlijn en een aantal overwinteraars en enkele
doortrekkers (n=62).

De habitattypische soorten maken onderdeel uit van de beoordeling van de staat van
instandhouding van de habitattypen van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten wensen we de
Rode Lijststatus te bepalen op basis van de trend van de soort over de laatste 10-12 jaar.
Hiervoor volstaan voor de meeste soorten ‘losse waarnemingen’ (zie §3).
Voor de soorten behorende tot de overige categorieën (niet-Natura 2000) is de meest
gedetailleerde informatie gewenst voor de soorten die op Europees niveau sterk onder druk
staan
(II.A
en
II.B),
en
voor
de
soorten
uit
categorie
III
waarvoor
soortenbeschermingsplannen opgemaakt of gepland zijn. Hiervoor wensen we informatie
over:




Inschatting populatiegrootte
Trend in populatiegrootte
Toestand en trend verspreidingsgebied

Voor de resterende soorten (categorie IV en de soorten uit categorie III waarvoor geen
soortenbeschermingsplannen zijn voorzien) volstaat het om de verspreiding op te volgen via
‘losse waarnemingen’ (zie §3).

3

Type gegevensinzameling

We geven een overzicht van de verschillende manieren waarop gegevens kunnen ingezameld
worden en hoe we het type gegevensinzameling selecteren voor de verschillende soorten
waarover de Vlaamse overheid informatie wenst.

3.1

Type gegevens en bijhorende datakwaliteit

We onderscheiden verschillende types van gegevensinzameling:




14

Gestructureerde gegevensinzameling (= monitoringsmeetnetten): gegevens
worden ingezameld volgens een vastgelegde bemonsteringsmethodologie. Op basis
van dergelijke gegevens kunnen betrouwbare en representatieve uitspraken gemaakt
worden over de gestelde vragen. Dergelijke meetnetten vergen heel wat inspanningen,
zowel voor de omkadering (meetnetontwerp, kwaliteitszorg) als voor het veldwerk
(opleiding, coördinatie en feedback vrijwilligers). Het kan zowel gaan over opvolging
via een representatieve steekproef als van de volledige Vlaamse populatie.
Niet-gestructureerde gegevensinzameling (= losse waarnemingen): gegevens
worden ingezameld volgens een zelf gekozen methodiek en op zelf gekozen locaties. In
Vlaanderen worden op die manier heel wat waardevolle gegevens ingezameld door
vrijwilligers. Het vormt een relatief goedkope bron van gegevens, maar het
ongestructureerd verzamelen van de gegevens stelt grenzen aan de bruikbaarheid
ervan bij het inschatten van de reële toestand en trends van populaties van soorten;
INBO.R.2014.2319355
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Tussenvormen tussen losse waarnemingen en gestructureerde meetnetten (bv.
streeplijsten die leiden tot vaststelling van aan- én afwezigheid). Door bepaalde
minimumstandaarden voor de gegevensinzameling te introduceren bij vrijwilligers, kan
de betrouwbaarheid en representativiteit van de informatie verhoogd worden.

We onderscheiden verder
gegevensinzameling:




nog

twee

bijkomende

varianten

van

gestructureerde

Inhaalslag verspreiding: voor sommige soorten is het verspreidingsgebied
momenteel onvoldoende gekend waardoor het op dit moment niet mogelijk is om een
representatief meetnetkader te ontwerpen. Het verspreidingsgebied moet in dat geval
eerst op een gestructureerde manier bepaald worden. Tijdens de inhaalslag worden
deze kennishiaten weggewerkt. Eenmaal dit is gebeurd kan in een volgend stadium
een meetnet ontworpen worden bestaande uit een representatieve subset van locaties
uit het verspreidingsgebied of kan er beslist worden om alle locaties op te volgen.
Proefproject: voor sommige soorten staat de bemonsteringsmethodiek nog niet
volledig op punt en is het nog niet geheel duidelijk of een (gestructureerd) meetnet
haalbaar is op lange termijn. Voor dergelijke soorten wensen we eerst de
bemonsteringsmethodiek uit te testen op een beperkte set locaties en op basis van de
evaluatie hiervan, wordt de haalbaarheid van een (lange termijn) meetnet bekeken.

In Hoofdstuk 14 gaan we dieper in op de verschillende types van gegevensinzameling.

3.2

Welk type gegevens voor welke soorten?

Gestructureerde meetnetten worden nagestreefd voor volgende categorieën van soorten
(zoals gedefinieerd in § 2.1.):





de soorten vermeld op Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn (categorie I A);
de te rapporteren vogelsoorten (categorie I B);
de soorten die op Europees niveau sterk onder druk staan en die niet op een Bijlage
van de Habitatrichtlijn staan (categorieën II A-B);
overige soorten (categorie III) waarvoor een soortenbeschermingsplan in opmaak of
gepland is.

Het is echter niet haalbaar (zowel technisch als financieel) om voor al deze soorten
gestructureerde meetnetten te voorzien. Daarom wordt een selectieprocedure voorzien op
basis van (1) het belang van een soort en (2) de technische haalbaarheid, om die soorten te
selecteren waarvoor gestructureerde meetnetten meest aangewezen zijn. Soorten die via
deze procedure niet geselecteerd worden, zullen (verder) opgevolgd worden via losse
waarnemingen.
Voor een deel van de soorten opgelijst in §2.1 volstaan losse waarnemingen om aan de
informatiebehoefte te voldoen. Dit geldt voor de soorten uit volgende categorieën (zoals
gedefinieerd in §2.1), maar niet voorkomend in de hierboven opgelijste categorieën:





de soorten vermeld op Bijlage V van de Habitatrichtlijn;
de habitattypische soorten (categorie I C);
overige soorten (categorie III) waarvoor geen soortenbeschermingsplan in opmaak of
gepland is;
invasieve exoten (Categorie IV).
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3.3

Welke soorten volgen we op met gestructureerde meetnetten?

We overlopen de verschillende stappen van de selectieprocedure. In Bijlage 1 presenteren
we het resultaat van deze selectieprocedure per soort (gestructureerd meetnet of losse
waarnemingen).

STAP 1. Selectie van de HR- en VR-soorten met G-IHD
In een eerste stap werden HRL-soorten en VRL-soorten geselecteerd waarvoor Gewestelijke
Instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) (Paelinckx et al. 2009) werden geformuleerd. De GIHD vormen de basis voor het huidige Natura 2000 beleid in Vlaanderen. Het is daarom
aangewezen om de monitoringinspanningen te focussen op de soorten met G-IHD. Bijgevolg
worden soorten van Bijlage V van de HRL niet als prioritair beschouwd worden m.b.t.
monitoring.
Gezien de Vlaams prioritaire soorten geen onderdeel uitmaken van het huidige Natura 2000
beleid, is deze selectiestap niet van toepassing voor deze soorten.

STAP 2. Selectie van soorten waarvoor een kostenefficiënt meetnet relevant en
haalbaar is
De inschatting van de haalbaarheid en relevantie van een meetnet voor een bepaalde soort
gebeurde op basis van volgende criteria:

16



De soort is (bijna) uitgestorven
Een aantal soorten wordt al geruime tijd niet meer of slechts erg sporadisch
waargenomen in Vlaanderen. In die gevallen is een meetnet weinig relevant. Omdat er
voor de betreffende soorten wel nog rapportageverplichtingen bestaan of vroeg of laat
een terugkeer verwacht wordt, is een gegevensinzameling wel nog gewenst, zij het op
een niet-gestructureerde manier. Neemt het aantal waarnemingen of de
populatieaantallen in de toekomst weer toe, dan kan een meetnet overwogen worden.



Kans op aanwezigheid
We bedoelen hier meer concreet de kans op aanwezigheid van een soort in een
bemonsteringseenheid (bv. poel, transect of proefvlak) binnen het potentieel
leefgebied. Bij een zeer lage kans op aanwezigheid is een kostenefficiënt meetnet niet
zinvol. Dit is bijvoorbeeld het geval voor zeer mobiele soorten met een uitgebreid
leefgebied waarbinnen ze in lage dichtheden of sterk geclusterd voorkomen. Anderzijds
zal het voor sommige soorten niet mogelijk zijn om het huidig/potentieel leefgebied
voldoende precies af te lijnen, wat eveneens tot een lage kans op aanwezigheid leidt.



Detectiekans
Naast de kans op aanwezigheid bepaalt ook de detectiekans van een soort de
haalbaarheid van een meetnet. De detectiekans is de kans dat een soort wordt
waargenomen binnen de bemonsteringseenheid wanneer de soort effectief aanwezig
is. Wanneer de detectiekans zeer laag is dan zijn een groot aantal meetpunten en/of
een zeer intensieve bemonstering per meetlocatie noodzakelijk. Een kostenefficiënt
meetnet is hiervoor bijgevolg niet haalbaar, zeker niet in combinatie met een lage
kans op aanwezigheid.

INBO.R.2014.2319355
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STAP 3. Verdere prioritering op basis van beleidsrelevantie
Hieronder worden eerst de criteria besproken die gebruikt werden voor de prioritering.
Vervolgens lichten we toe hoe deze criteria werden toegepast bij de prioritering van de
soorten.


Relatief belang van Vlaanderen t.o.v. Europa
Dit is een inschatting van de bijdrage die Vlaanderen kan leveren aan de
instandhouding van een soort in Europa. Het is gebaseerd op het historisch voorkomen
en het aandeel van Vlaanderen in het Europese areaal of de totale Europese populatie
(Paelinckx et al. 2009) voor de Natura 2000-soorten en een toelichting van de
beslissingsmethodiek. Deze inschatting gebeurt a.d.h.v. drie categorieën: zeer
belangrijk, belangrijk en matig belangrijk.



Ruimtebehoevende soort
De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (Paelinckx et al. 2009) onderscheiden
drie groepen Natura 2000 soorten in functie van de oppervlaktebehoefte aan
leefgebied bovenop de nagestreefde oppervlakte-uitbereidingen voor de Natura 2000
habitats.
 Groep 1. Grote oppervlaktebehoevende soorten: soorten die een extra
oppervlakte leefgebied nodig hebben en bovendien de grootste behoefte aan
kwaliteitsverbetering en beperking van verstoring vertonen.
 Groep 2. Geen extra oppervlaktebehoevende soorten bovenop de
nagestreefde oppervlakte-uitbereiding van de Natura 2000 habitats.
 Groep 3. Soorten met beperkte oppervlaktebehoefte bovenop de
nagestreefde oppervlakte-uitbereiding van de Natura 2000 habitats.
De soorten onder groep 1 worden ook de ‘Ruimtebehoevende soorten’ genoemd. Voor
deze soorten zijn dus de grootste inspanningen nodig om tot een gunstige staat van
instandhouding te komen. Daarom wordt monitoring van deze soorten als prioritair
beschouwd voor het Vlaamse beleid.



De staat van instandhouding (SVI) in Vlaanderen
De staat van instandhouding in Vlaanderen is gebaseerd op 4 criteria: areaal,
populatie, leefgebied en toekomstperspectief. De toestand van het areaal en de
populatie worden afgemeten op basis van enerzijds de trend en anderzijds de
verhouding t.o.v. een referentiesituatie. De toestand van het leefgebied wordt
beoordeeld op basis van de omvang en de kwaliteit. De toekomstperspectieven zijn
een weergave van de belangrijkste drukken en bedreigingen. Voor de niet Natura
2000-soorten is geen inschatting gebeurd, maar kan de Vlaamse Rode Lijststatus als
richtinggevend beschouwd worden (zie volgend criterium). Er worden vier categorieën
onderscheiden: gunstig, matig ongunstig, ongunstig en ongekend.



Rode Lijststatus Vlaanderen
Voor de overige soorten prioritair voor het Vlaamse beleid werd geen inschatting van
de staat van instandhouding gemaakt. Er wordt aangenomen dat de Rode
Lijstcategorie als indicatief kan beschouwd worden voor de staat van instandhouding.
Soorten die Ernstig bedreigd, Bedreigd of Kwetsbaar zijn behoren strikt genomen tot
de Rode Lijst.



Niet gedekt door regulier natuurbeleid in Vlaanderen
Voor een aantal soorten is het, vaak ondanks hun beschermingsstatus, zeer moeilijk
om een sluitende bescherming af te dwingen. Vaak hangt dit samen met de aard van
hun leefgebied, meer bepaald de planologische bestemming op zich of de onzekerheid
rond de finale bestemming. Vaak ontbreekt het in deze gebieden aan een specifiek
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beheer i.f.v. (het leefgebied van) de soort waardoor er onvoldoende bescherming kan
gegarandeerd worden. Het gaat hierbij voornamelijk over soorten waarvan een
belangrijk deel van het leefgebied in agrarisch gebied gelegen is. Een voorbeeld van
een soort die hier onder valt is de Knoflookpad. Een deel van de Knoflookpadpopulatie
maakt in belangrijke mate gebruik van akkers (meer bepaald asperge- en
aardappelvelden). Doordat specifieke beschermings- en beheermaatregelen voor deze
soorten beperk zijn, is er een hogere kans dat ingrepen plaats vinden die hun
leefgebied negatief beïnvloeden. Voor deze soorten is er dus een hoge nood aan
monitoring opdat tijdig een signaal kan verkregen worden bij afname van de
populatiegroottes.
Indicator basisnatuurkwaliteit
Niet alle aandachtsoorten zijn even zeldzaam of zeer strikt gebonden aan specifieke
habitats. Een aantal soorten zijn eerder generalisten die verspreid over het landschap
gebruik maken van allerlei aanwezige ‘basisnatuurwaarden’, zoals bloemrijke ruigten,
kleine landschapselementen, natuurlijke bermen en dergelijke. Veel van dergelijke
soorten gaan de laatste jaren sterk achteruit omdat die basisnatuurkwaliteit in het
merendeel van het buitengebied aan het verdwijnen is of sterk achteruitgaat. Voor
deze groep van soorten bestaat dus eveneens een belangrijke nood aan
monitoringgegevens opdat tijdig een signaal kan verkregen worden bij afname van de
populatiegroottes. Daarnaast kunnen we deze generalistische soorten beschouwen als
ruwe indicatoren voor de basisnatuurkwaliteit in Vlaanderen.


Soortenbeschermingsplan
Soorten waarvoor een soortenbeschermingsplan is opgemaakt of waarvoor dit gepland
wordt, is wensen we ook via een gestructureerde gegevensinzameling op te volgen.

De eigenlijke prioritering gebeurt als volgt. Voor Natura 2000-soorten kiezen we voor een
gestructureerde gegevensinzameling indien aan één van de voglende criteria wordt voldaan
(geordend volgens afnemende beleidsrelevantie):





1. het relatief belang van Vlaanderen voor de soort t.o.v. Europa is belangrijk;
2. het betreft een ruimtebehoevende soort;
3. het relatief belang van Vlaanderen voor de soort t.o.v. Europa is belangrijk EN de
staat van instandhouding is ongunstig, matig ongunstig of ongekend;
4. het betreft een soort die een indicator is voor de basisnatuurkwaliteit in Vlaanderen
OF een soort die onvoldoende gedekt wordt door het regulier beleid.

Voor de overige prioritaire soorten relevant voor het Vlaamse beleid wordt voor een
gestructureerde gegevensinzameling gekozen indien (geordend volgens afnemende
beleidsrelevantie):




1. het relatief belang van Vlaanderen voor de soort t.o.v. Europa zeer belangrijk is; of
2. het relatief belang van Vlaanderen voor de soort t.o.v. Europa belangrijk is EN de
Rode Lijststatus Ernstig bedreigd, Bedreigd of Kwetsbaar is; of
3. het een soort betreft die een indicator is voor de basisnatuurkwaliteit in Vlaanderen
OF een soort die onvoldoende gedekt wordt door het regulier beleid OF een soort
waarvoor een soortbeschermingsplan in opmaak is.

Figuur 2 geeft weer hoe de soorten geselecteerd worden die we via een gestructureerde
gegevensinzameling wensen op te volgen. Voor de overige soorten zal gerapporteerd worden
op basis van losse waarnemingen. Sommige soorten die in eerste instantie niet geselecteerd
worden voor een gestructureerd meetnet kunnen echter met een zeer geringe
18
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Totale
informatiebehoefte

meerinspanning mee opgevolgd worden met de geselecteerde gestructureerde meetnetten
(zogen. synergieën). Dit is het geval als de verspreiding van de verschillende soorten sterk
overlappen en als de wijze van bemonstering identiek is.

HR-soorten

Overige soorten
prioritair voor
Vlaamse beleid

VR-soorten

G-IHD voor soort?

Ja

Prioritering naar gewenste
gegevenskwaliteit

Kostenefficiënt
meetnet haalbaar?
Ja
Nee

Er geldt een van volgende criteria:
- Vlaanderen = zeer belangrijk
- Ruimtebehoevend
-Vlaanderen belangrijk en SVI = ongunstig of
ongekend
- Indicator basisnatuur
- Buiten regulier beleid
- Soortenbeschermingsplan

Synergie
gestructureerde
meetnetten prioritaire
soorten

Ja
Ja

Meer dan 20 locaties
voor soort?
Nee

Nee

Invulling
informatiebehoefte

Ja

Losse waarnemingen

Gestructureerde
meetnetten: integraal

Gestructureerde
meetnetten:
steekproef

Figuur 2. Schematische voorstelling van de totale informatienood, het prioriteringsproces en
de invulling van de informatienood.
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Ten slotte worden in Figuur 2 ook de soorten onderscheiden die integraal opgevolgd worden,
m.a.w. de soorten waarvan alle locaties bemonsterd worden in tegenstelling tot soorten die
via een steekproef van locaties zullen opgevolgd worden. De drempelwaarde tussen een
integrale opvolging en een steekproef stellen we hier op 20 locaties. Van die soorten die op
minder dan 20 locaties voorkomen in Vlaanderen zullen alle populaties opgevolgd worden.

3.4

Aanbod aan bestaande gestructureerde meetnetten

Voor heel wat soorten lopen reeds gestructureerde meetnetten. Het is uiteraard de bedoeling
om een verderzetting van deze meetnetten na te streven en daar waar nodig de meetnetten
bij te sturen zodat ze beter de informatiebehoefte kunnen invullen.
Voor vogels lopen reeds meerdere jaren volgende gestructureerde monitoringprogramma’s:




Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV)
Bijzondere Broedvogelmonitoring Vlaanderen (BBV)
Watervogeltellingen (WVT)

De informatiebehoefte voor vissen wordt ingevuld via het INBO-zoetwatervismeetnet
(Geeraets & Quataert, 2012). Daarnaast kan er o.a. verder gebouwd worden op de
wintertellingen van vleermuizen en het Hazelmuismeetnet van de Zoogdierenwerkgroep van
Natuurpunt.

3.5

Opwaardering van losse waarnemingen

Voor de minder prioritaire soorten zal beroep gedaan worden op losse waarnemingen.
Hoewel de laatste jaren steeds meer en meer losse waarnemingen ingezameld worden door
vrijwilligers via o.a. waarnemingen.be, blijft het een uitdaging om hieruit betrouwbare en
onvertekende resultaten af te leiden. Om hieraan (gedeeltelijk) tegemoet te komen willen we
in de toekomst twee pistes exploreren:




Via ‘site-occupancy’ modellen kan gecorrigeerd worden voor verschillen in observatieinspanning tussen de jaren (van Strien et al. 2010), waardoor de achterliggende
natuurlijke trends beter onderscheiden kunnen worden. Dergelijke modellen geven
echter enkel trends in verspreiding en niet in populatie-aantallen.
Door een beperkte (bij)sturing van de vrijwilligers willen we de kwaliteit van de
ingezamelde losse waarnemingen verbeteren. Dit kan door het inzamelen van
gegevens over aan- en afwezigheid van soorten via soortenlijstjes. Op die manier
worden nulwaarnemingen geregistreerd, die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen
maken van bovenstaande site-occupancy modellen. Ook het stimuleren van
vrijwilligers om weinig onderzochte gebieden te bezoeken, kan de volledigheid en
bruikbaarheid van de gegevens verbeteren.

Meer hierover is te vinden in Hoofdstuk 14.
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4

Doel en structuur van de blauwdrukken

Per soortengroep stellen we een blauwdruk op voor de gegevensinzameling die vereist is om
de prioritaire vragen te beantwoorden. In eerste instantie zullen we hierin focussen op de
gestructureerde meetnetten. Voor deze gestructureerde meetnetten moeten we immers (per
definitie) in detail documenteren wat er gemeten/geteld moet worden en op welke manier,
waar en wanneer dit moet gebeuren. Daarnaast kunnen de blauwdrukken ook richtlijnen
bevatten voor de semi-gestructureerde gegevensinzameling voor de niet-prioritaire soorten
(maar waarover wel gerapporteerd moet worden).

4.1

Doel van de blauwdrukken

We hebben twee belangrijke doelen voor ogen met de blauwdrukken:



de blauwdruk bundelt bestaande kennis en argumenteert bepaalde keuzes van het
meetnetontwerp i.f.v. de informatiebehoefte, en
de blauwdruk vormt een instrument voor de concrete implementatie van de
gegevensinzameling op het terrein.

De blauwdrukken bevatten geen lijst van te bemonsteren locaties. Ze geven wel aan hoeveel
en op welke wijze locaties geselecteerd moeten worden. Om van de blauwdruk tot een
concreet meetnet op het terrein te komen is er dus nog een bijkomende stap nodig waarin
locaties geselecteerd worden uit het steekproefkader volgens de aangegeven procedure en
waarbij op die locaties vastgelegd wordt waar exact gemeten/geteld wordt (bv. uitzetten van
transecten). Deze selectie vormt een vertrekbasis voor overleg met de uitvoerders van de
monitoring, wat moet uitmonden in een praktisch uitvoerbaar meetnet. De blauwdruk legt
dus, bij wijze van spreken, voor 90% vast hoe het meetnet er zal uitzien, de overige 10%
wordt bepaald door de praktische invulling ervan op het terrein.

4.2

Structuur van de blauwdrukken

Elke blauwdruk start met een overzicht van de soorten waarover informatie gewenst is, met
onderverdeling van de soorten waarvoor een gestructureerd meetnet gewenst is en de
overige soorten. Voor deze overige soorten worden suggesties gegeven over een semigestructureerde gegevensinzameling en/of verwezen naar bestaande gegevensstromen.

4.2.1 Gestructureerde gegevensinzameling
Meetnet populatie
Op basis van de ‘meetnetten populatie’ moeten we toestand en trend van de
populatiegrootte van een soort op niveau Vlaanderen kunnen bepalen. Indien relevant en
haalbaar, moet dit meetnet ook toelaten om een ruwe inschatting te maken van de
populatie.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Hieronder geven we een overzicht van de verschillende kenmerken van het meetnet
populatie die in de blauwdrukken aan bod komen.


Bemonsteringsmethodiek
Dit geeft aan hoe op een gestandaardiseerde manier de soort bemonsterd/geteld moet
worden. Dit omvat volgende aspecten:
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De bemonsteringseenheid (bv. een poel, een transect van 200m, e.d.). In
geval van een transect wordt er gespecifieerd hoe deze uitgezet moet worden
op het terrein.
Wat moet er bemonsterd/geteld worden? (bv. enkel adulten)
Hoe moet er bemonsterd/geteld worden? (bv. alle individuen observeren
binnen een afstand van 5 meter tot een transect). Hierbij kan ook de duur
van de bemonstering gespecifieerd worden (bv. een half uur om één transect
af te lopen).
Wanneer en hoeveel keer moet er bemonsterd/geteld worden? Dit omvat de
periode van de dag, de meest geschikte periode binnen het jaar en het aantal
bezoeken per jaar.



Steekproefkader
Het steekproefkader is een lijst van alle elementen of bemonsteringseenheden die tot
de doelpopulatie behoren en die in aanmerking komen om bemonsterd te worden. Dit
komt overeen met een lijst van alle elementen die binnen het potentieel leefgebied
van een soort in Vlaanderen vallen. Voor de meeste algemenere soorten kunnen we
het potentieel leefgebied, waarbinnen we de soort met een aanzienlijke kans kunnen
aantreffen, voldoende precies aflijnen om een steekproefkader op te stellen. Zo wordt
bv. voor de Bosvleermuis het steekproefkader gevormd door alle 1 x 1 km-hokken in
de Leemstreek die minstens 10% bos of park bevatten. Voor veel andere soorten is
het in de praktijk echter zeer moeilijk om het potentieel leefgebied voldoende precies
af te lijnen. Voor die soorten bestaat het steekproefkader uit alle vindplaatsen waar de
soort in een recent verleden werd aangetroffen. Voor de meeste zeldzame prioritaire
soorten zijn de locaties/gebieden waar ze voorkomen vrij goed gekend. Voor die
soorten vormt een steekproefkader op basis van recente vindplaatsen dus een goede
match met de doelpopulatie waarover we een uitspraak wensen te doen. Voor andere
soorten, zoals bv. de Nauwe korfslak, geven de gekende vindplaatsen een
onvoldoende volledig beeld over het werkelijke voorkomen van de soort in Vlaanderen
en is de huidige kennis over het potentieel leefgebied onvoldoende om een degelijk
steekproefkader op te stellen. Voor die soorten zal er eerst een inhaalslag in verband
met de verspreiding in Vlaanderen nodig zijn vooraleer een meetnet kan ontworpen
worden voor het opvolgen van de populatie.



Steekproefgrootte
De steekproefgrootte wordt gekozen in functie van de gewenste trend in
populatiegrootte die men minimaal wil kunnen detecteren. Verschillende scenario’s
kunnen daarbij voorgesteld worden in de blauwdrukken:
 Minimaal detecteerbare trend van -25% over 25 jaar
 Minimaal detecteerbare trend van -32% over 25 jaar
 Minimaal detecteerbare trend van -50% over 25 jaar
Voor de steekproefgrootte baseren we ons op eigen berekeningen met bestaande
gegevens of op referenties uit de literatuur. Indien geen van beide beschikbaar zijn,
maken we een expertinschatting van de steekproefgrootte. In dat geval is het
aangewezen om met een minimaal scenario te starten om vervolgens de
steekproefgrootte te optimaliseren naarmate gegevens binnenkomen. Voor zeldzame
soorten worden alle gekende locaties bemonsterd.



Steekproeftrekking
In de blauwdrukken wordt gespecifieerd hoe de steekproef getrokken wordt, m.a.w.
hoe de elementen uit het steekproefkader geselecteerd worden. We streven daarbij
steeds naar een aselecte keuze van locaties. Bij het vastleggen van de te bemonsteren
locaties zullen evenwel ook praktische elementen in acht genomen worden.
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Inschatting van nodige inspanning aan vrijwilligers
Op basis van bovenstaande meetnetkenmerken wordt per soort een inschatting
gemaakt van de nodige inspanning per vrijwilliger. Daarbij wordt een inschatting
gemaakt van de tijd die nodig is om één locatie te bemonsteren, het aantal locaties
dat een vrijwilliger per jaar kan bemonsteren en ten slotte het aantal vrijwilligers dat
nodig is voor de gegevensinzameling. Dit is een eerste ruwe inschatting die reeds ten
dele met vrijwilligersorganisaties werd afgestemd.



Inschatting nodige materiaal
Ten slotte wordt ook aangegeven welk gespecialiseerd materiaal er nodig is voor het
uitvoeren van de monitoring en wat de kostprijs hiervan is. Het gaat daarbij om
materiaal dat niet tot de standaarduitrusting van vrijwilligers behoort (zoals een fuik of
autonome batdetector voor het opnemen van vleermuisgeluiden).

In principe stellen we een meetnet op voor elke soort afzonderlijk (soortenmeetnet).
Binnen één soortengroep zullen meetnetkenmerken echter vaak identiek of gelijkaardig zijn
voor verschillende soorten. Voor alle padden en kikkers is de voorgestelde
bemonsteringsmethodiek bijvoorbeeld
zeer
gelijkaardig
en
verschilt
enkel
het
steekproefkader per soort. In de blauwdruk worden deze soorten daarom gezamenlijk
besproken onder de noemer van het meetnet ‘padden en kikkers’ (dat dus in feite een
verzameling is van verschillende afzonderlijke meetnetten). Een monitoringsmethodiek die
voor meerdere soorten uit éénzelfde taxonomische groep van toepassing is, wordt aangeduid
als meetnettype.
Verspreiding
In de blauwdrukken wordt in eerste instantie afgewogen in hoeverre we kunnen gebruik
maken van losse waarnemingen om de verspreiding op te volgen. Veel prioritaire soorten
zijn relatief goed detecteerbaar en worden als relatief ‘interessante’ soorten beschouwd,
waardoor er heel wat losse waarnemingen van deze soorten worden geregistreerd. Voor
andere moeilijker detecteerbare soorten (zoals bijvoorbeeld bepaalde vleermuizen) of minder
populaire soorten (zoals bijvoorbeeld de weekdieren) worden heel wat minder losse
waarnemingen verzameld en is het verspreidingsbeeld op basis van losse waarnemingen
daarom onvolledig. Voor die soorten wordt een methodiek voorgesteld om een
gestructureerd verspreidingsonderzoek (inhaalslag) uit te voeren. Ook hier zijn verschillende
scenario’s mogelijk gaande van een volledig gestructureerde gegevensinzameling tot een
combinatie van gestructureerde gegevensinzameling en losse waarnemingen.
Meetnetten kwaliteit leefgebied
In de blauwdrukken wordt in eerste instantie afgewogen in hoeverre een extra
gegevensinzameling voor het opvolgen van de kwaliteit van het leefgebied zinvol en haalbaar
is volgens de algemene principes. Indien dit het geval is zullen we het meetnet kwaliteit
leefgebied uit praktische overwegingen maximaal laten samenvallen met het meetnet
populatie. Er wordt dus geen aparte steekproeftrekking en steekproefgrootteberekening
uitgevoerd. Ook beperken we ons tot meetvariabelen die relatief eenvoudig door vrijwilligers
in te schatten zijn.
Volgende zaken worden besproken in de blauwdrukken:




Bemonsteringsmethodiek
Inschatting van nodige inspanning aan vrijwilligers
Inschatting nodige materiaal
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4.2.2 Niet-gestructureerde of semi-gestructureerde gegevensinzameling
Voor de niet-prioritaire soorten wordt vooreerst de bestaande gegevensinzameling
geanalyseerd. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar gegevens voor het opvolgen
van trends in populatieaantallen en verspreiding op niveau Vlaanderen. Op basis van de
beschikbare data wordt een inschatting gemaakt van de kwaliteit van de gegevens in functie
van de rapportageverplichting aan Europa. Tot slot worden er mogelijke verbeterpunten
voorgesteld (in functie van de vraagstelling van Europa).
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