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Monitoring dier- en
plantensoorten op
private gronden
Uw rechten gevrijwaard
dankzij afsprakenkader
Auteur: APB-NB en HVV i.s.m. INBO

de toestand van Natura 2000 habitats en -soorten. Zo kunnen we zien of die
soorten erop vooruit of achteruit gaan. De Vlaamse overheid heeft daartoe de
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opdracht en moet dit op een wetenschappelijk sluitende manier doen. Om de
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toestand van een soort te kunnen bepalen, moeten deskundige personen op
het terrein gaan tellen, dat heet ‘monitoring’. Natuurlijk moeten de locaties, tijdstippen, methodes enz. op een wetenschappelijk verantwoorde wijze
bepaald worden.
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Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd daarom door
het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB) gevraagd de wetenschappelijke
werkwijzen voor de monitoring uit te
schrijven en is verantwoordelijk voor de
verwerking, interpretatie en rapportering
aan ANB. ANB staat vervolgens in voor
de finale oplevering aan de Europese
Commissie, na de middenveldorganisaties (waaronder de sector van private
eigenaars en beheerders) uit het Natura
2000-overleg en het bevoegde kabinet
te hebben ingelicht. In het verleden werd
dergelijke rapportering vaak gebaseerd
op toevallige waarnemingen, maar deze
data laten zelden toe om een toe- of
afname van de populatie te berekenen.
De wetenschappelijke monitoringsmethodologie van INBO is gebaseerd op een
representatieve selectie van de aanwezige populaties in Vlaanderen, waarvoor
een soortenmeetnet werd uitgebouwd.
Deze is terug te vinden via: https://www.
inbo.be/nl/publicatie/monitoring-natura-2000-soorten-en-overige-soorten-prioritair-voor-het-vlaams-bel.

Figuur vb kilometerhokken

Mag men zomaar mijn grond
betreden?
Ja, dat mag. Artikel 57bis van het
Natuurdecreet (zie kader) bepaalt dat de
administratie en haar afgevaardigden in
functie van hun opdracht betreffende dit
decreet (zoals voor monitoring van de
Europees belangrijke soorten) onroerende eigendommen mogen betreden
om er hun onderzoek te verrichten.
Zij mogen echter niet de woningen en
gebouwen betreden die voor privégebruik
of bedrijfsactiviteiten dienen. De wet zegt
ook dat deze personen zich ook moeten
kunnen legitimeren en bewijs kunnen
leveren van hun opdracht.

Wie komt op mijn grond?
De praktische uitvoering van deze verplichte monitoring door professionelen is
erg duur en in de praktijk niet haalbaar
op piekmomenten (waarop veel personen terzelfdertijd ingezet moeten worden). Daarom kan INBO niet overal eigen
personeel inzetten voor al die tellingen.
Vandaar dat werd geopteerd om voor het
veldwerk beroep te doen op vrijwilligers-
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aan te melden. Ook u, indien u uw eigen
omgeving wil monitoren! Wij moedigen
de eigenaars en jachtrechthouders hier
graag toe aan.

Zijn er risico’s voor mij als
beheerder/eigenaar?

Meetlicentie die machtiging geeft tot betreding van gronden voor onderzoek.

netwerken. In 2014 werd daarom een
overheidsopdracht uitgeschreven waarop
Natuurpunt Studie recent succesvol
intekende. De opdracht van Natuurpunt
Studie bestaat dus uit de coördinatie
van het veldwerk door vrijwilligers in de
periode 2016-2020 en de oplevering

Iedereen is vrij om zich voor een
bepaald gebied en bepaalde soort
aan te melden. Ook u.
van de gegevens aan INBO. INBO en ANB
blijven wel het project begeleiden. Een
specifieke deskundige-vrijwilliger zal met
de eigenaar en jachtrechthouder contact
opnemen. Hij/zij zal diegene zijn die de
grond betreedt en is de enige die daar
toelating voor heeft. Wil hij bv. zijn zoontje
meenemen omdat hij geen oppas heeft,
dan moet hij daarvoor de toelating van de
eigenaar hebben.

Kan ik zelf die monitoring
doen?
Iedereen die zich via www.meetnetten.
be als vrijwilliger opgeeft bij Natuurpunt
Studie kan deelnemen aan de monitoring. De vrijwilligers zullen wel eerst een
intensieve cursus moeten volgen en/
of bewijzen dat zij de nodige deskundigheid aan de dag kunnen leggen om
de monitoring uit te voeren. Iedereen
is dus vrij om zich voor een bepaald
gebied en bepaalde soort (of meerdere)

Aangezien betreding van private gronden
door derden een gevoelige materie is bij
private beheerders-eigenaars, hebben wij
onze professionals aan het werk gezet
op zoek naar een objectieve oplossing
om alle mogelijke knelpunten weg te
werken. Aanspreekpunt Privaat Beheer
en Hubertus Vereniging Vlaanderen, die
de belangen van private eigenaars en
beheerders behartigen, hebben daartoe
in overleg met INBO een afsprakenkader
gemaakt. Dit kader zorgt ervoor dat
de monitoring op private gronden zal
gebeuren met respect voor het eigendomsrecht, zodat conflicten vermeden
worden, maar eveneens vlot veldwerk
bevorderd wordt. Het afsprakenkader
omvat enerzijds de communicatie en
nodige informatie die naar de eigenaar
en jachtrechthouder gaat en anderzijds
de afspraken die de vrijwilliger moet naleven. Het volledige afsprakenkader dat
de vrijwilliger dient na te leven, vindt u op
http://www.privaatbeheer.be/publicaties/
afsprakenkader-monitoring-van-soorten/.

Wat als dit me zorgen baart?
Hoewel het afsprakenkader zorgt voor
wederzijds vertrouwen en tegemoetkomt
aan de wensen van alle partijen, kan er
steeds een persoonlijk probleem zijn of
zich voordoen (bv. een persoonlijk conflict
van vroeger). Indien u bezorgdheden
heeft of bezwaar wil indienen, kunt u
best in eerste lijn contact opnemen met
het Aanspreekpunt Privaat Beheer of
Hubertus Vereniging Vlaanderen die uw
rechten behartigt. Dit wordt ook duidelijk
weergegeven in een persoonlijk schrijven.

Hoe weet ik wat er wanneer
gaat gebeuren?
Het afsprakenkader voorziet dat de eigenaars en jachtrechthouders die betrokken
zijn, tijdig en persoonlijk aangeschreven
zullen worden met specifieke informatie
over de monitoring. In een tweede fase
neemt de vrijwilliger zelf en tijdig contact

Art. 57bis Natuurdecreet:
Personen die ingevolge hun ambt of in opdracht
van de overheid werken ten behoeve van aangelegenheden die ressorteren onder dit decreet of
zijn uitvoeringsbesluiten, mogen in functie van hun
opdracht onroerende eigendommen, met uitzondering van woningen en gebouwen bestemd voor privé
of bedrijfsactiviteiten, betreden om er opmetingen
en onderzoekingen te verrichten. Zij dienen zich te
legitimeren en moeten in staat zijn bewijs te leveren
van hun opdracht. De Vlaamse regering kan hiertoe
nadere regels vaststellen. (ing. decr. 19 juli 2002,
art. 39, I: 10 september 2002)
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op om af te spreken hoe de communicatie best verloopt en of er specifieke
tweezijdige afspraken dienen te worden
gemaakt (bijvoorbeeld als u een kopie
wil krijgen van de waarnemingen, mee
wil gaan op het terrein die dag, …). Wij
willen ook aanraden om telefoonnummer
en e-mailadres uit te wisselen zodat
u elkaar vlot kunt bereiken in geval dit
nodig zou zijn.

Waar moet de vrijwilliger zich
aan houden?
Bosbeekjuffer © Bernard Van Elegem

Bosbeekjuffer © Bernard Van Elegem

Poelkikker © Bernard Van Elegem

Boomkikker © Bernard Van Elegem

Het afsprakenkader maakt aan de vrijwilliger duidelijk wat bedoeld wordt met
‘respect voor het eigendomsrecht’. Vooreerst is elke vrijwilliger in het bezit van
een persoonsgebonden meetnetlicentie
die zijn deskundigheid aantoont (zie foto).
Bij het naar buiten brengen (bv. website,
publicatie, …) van de waarnemingen
(tellingen) door de vrijwilliger gebeurt
dit niet op perceelsniveau maar kan dit
slechts gebeuren met een nauwkeurigheid van 5 x 5 km. M.a.w. stel u voor
dat Vlaanderen verdeeld wordt in rasters
van 5 op 5 km (zie kaart), waarbij de
resultaten van deze monitoring aan een
bepaald vakje wordt toegewezen. Meer
gedetailleerde ontsluiting door de vrijwilliger kan enkel mits schriftelijk akkoord
van de eigenaar en jachtrechthouder.
De eigenaar/jachtrechthouder mag de
vrijwilliger steeds vergezellen.
De vrijwilliger houdt zich uitsluitend tot de
acties die nodig zijn om zijn toegewezen
soort(en) kwaliteitsvol te tellen. Over
andere soorten kan uitsluitend gecommuniceerd worden mits toestemming van
de eigenaar/jachtrechthouder. Fotograferen is alleen toegelaten als het nodig
is en enkel de te monitoren soorten (vb.
geen eigendomskenmerken). U hoeft zich
dus geen zorgen te maken overspoeld
te worden door toeristen van zeldzame
soorten. Deze monitoring leidt bovendien
niet tot een extra bescherming. Indien
de vrijwilliger zich niet houdt aan het
afsprakenkader of onderlinge afspraken,
kunt u hem/haar als eigenaar de toegang
tot het betreffende terrein ontzeggen. U
meldt dit dan ook onmiddellijk aan het
INBO, die de zaak verder behandelt.

Waar, wat, wanneer?
De op te volgen soorten zijn een deel van
de Europees belangrijke soorten uit Natura 2000 en een klein maar belangrijk
aantal soorten van Vlaams belang. De
lijst kunt u vinden op de eerder vernoemde INBO-website. Voor die soorten
moet informatie verzameld worden over
zowel verspreiding, populatieaantallen als
trends. Niet alle soorten zullen meteen
opgevolgd worden. Tussen 2016 en
2018 worden elk jaar een aantal soortenmeetnetten opgestart, zodat tegen
2019 alle meetnetten operationeel zijn.
Vermoedelijk zal dit tijdens het opstartjaar 2016 slechts op een beperkt aantal
private gronden van start gaan. Bij het
bepalen in welke gebieden de soorten
worden opgevolgd, wordt door INBO
eerst een overzicht gemaakt van alle bekende vindplaatsen. Hieruit wordt dan op
een statistisch verantwoorde manier een
selectie gemaakt, waarbij gezorgd wordt
dat deze gebieden geografisch gespreid
zijn over Vlaanderen, en dat zowel kleine
als grote populaties vertegenwoordigd
worden. In het geval van soorten met een
beperkt aantal populaties (vindplaatsen)
worden alle populaties in de monitoring opgenomen. Bij de keuze van de
gebieden wordt geen rekening gehouden
of de populaties zich op publiek dan wel
privéterrein bevinden. U wordt schriftelijk en tijdig op de hoogte gebracht,
mocht uw terrein geselecteerd worden
voor monitoring. Op dat ogenblik heeft
u voldoende tijd om alle bovenstaande
initiatieven te nemen.
Wie meer informatie wenst te bekomen,
kan zich richten tot:
• Voor Aanspreekpunt Privaat Beheer en
Hubertus Vereniging Vlaanderen:
02 217 27 40 - info@privaatbeheer.be
• Voor Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: N2000soorten@inbo.be
▲
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Wist je dat het bodemgebruik en
de biotopen in Vlaanderen al langer
worden opgevolgd?
De Biologische Waarderingskaart (BWK)
is een inventarisatie van het bodemgebruik en de biotopen op het gehele
Vlaamse grondgebied. Tot op vandaag
is Vlaanderen via terreinbezoeken al
twee maal gebiedsdekkend in kaart
gebracht, nl. in de periode 19781996 (BWK versie 1) en in de periode
1997-2010 (BWK versie 2). Sinds 2003
worden naast de karteringseenheden
van de BWK, ook steeds de aanwezige
(Europese) Natura 2000-habitattypen
op het terrein genoteerd. In 2014 is een
nieuwe karteercyclus gestart, deze keer
in hoofdzaak gericht op de Habitat- en
Vogelrichtlijngebieden en locaties met
Natura 2000 habitattypen daarbuiten.
Het doorlopend actualiseren van de
BWK en de daaraan gekoppelde Natura
2000-habitatkaart is één van de langstlopende opdrachten binnen het INBO.
Op regelmatige tijdstippen wordt een
geactualiseerde versie van de BWK-Habitatkaart gepubliceerd. Iedereen kan
steeds de laatst gepubliceerde versie
van deze kaart online raadplegen (www.
geopunt.be, kies thema ‘Milieu en
natuur’, vervolgens ‘Natuur’ en dan de
gewenste kaarten). Op basis van deze
kaarten meldt INBO aan de Europese
Unie de evolutie in verspreiding en
oppervlakte van de Natura 2000-habitats. Deze rapportering is een wettelijke
verplichting die, net zoals bij de soorten,
met een regelmaat van 6 jaar dient te
gebeuren. De eerstvolgende vindt plaats
in 2019.
De terreinbezoeken (karteringen) voor
de actualisatie van de kaarten worden
uitgevoerd door INBO-medewerkers. Over het algemeen bestaat het
veldwerk uit een eenmalig bezoek in
het meest gunstige seizoen voor elk
gebied/biotoop. Bebouwde percelen en

akkers dienen niet betreden te worden,
behalve bijvoorbeeld een akkerrand om
een achterliggend perceel te bereiken.
Om andere percelen te karteren is het
meestal wel nodig deze te betreden.
Hierbij doorkruist de karteerder het perceel en loopt mogelijk nog eens extra
langs de perceelrand.
Dit veldwerk wordt cyclisch gespreid
over een periode van 18 jaar voor de
grotere bosgebieden en 12 jaar voor de
overige biotopen. Jaarlijks wordt een
planning opgemaakt van de plaatsen die bezocht zullen worden. Deze
jaarplanning wordt gepubliceerd op de
INBO-website.
Het Natuurdecreet laat INBO-medewerkers toe om terreinen (met uitzondering
van woningen en gebouwen bestemd
voor privé- of bedrijfsactiviteiten) te betreden in het kader van het onderzoek.
INBO-medewerkers kunnen zich te
allen tijde legitimeren met een duidelijk
herkenbare kaart van de Vlaamse
Overheid. Door de wet op de privacy is
het INBO meestal niet op de hoogte wie
de eigenaars en/of gebruikers van deze
terreinen zijn, waardoor een voorafgaande melding van het bezoek moeilijk
realiseerbaar is. Beschikt het INBO wel
over die informatie of heeft het een
vermoeden, dan probeert de INBO-medewerker ter plaatse (bv. perceel naast
huis of palend aan boerderij) of op voorhand (grotere gekende privédomeinen)
een communicatie-afspraak te regelen.

broedvogels en water- en trekvogels
worden nu al en reeds jaren opgevolgd,
en de plaatsen waar de opvolging gebeurt zijn vastgelegd en gekend. Er zijn
dus drie vogelmeetnetten nl. Algemene
Broedvogels (ABV), Bijzondere Broedvogels (BBV) en Watervogels (WVT) (*).
Maar de rapportering aan Europa omvat
meer dan enkel deze vogelsoorten.
Ook over de Habitatrichtlijnsoorten en
de overige Vlaams prioritaire soorten
dient informatie verzameld te worden,
die het INBO moet toelaten trends te
berekenen voor de rapportage aan
Europa. Voor deze soorten start pas in
2016 een grootschalige monitoringsactie, die door Natuurpunt Studie wordt
gecoördineerd onder begeleiding van
het INBO. Voor nagenoeg 80 soorten
werd een selectie van monitoringspunten uitgevoerd, die ofwel jaarlijks, ofwel
in een meerjarige cyclus worden opgevolgd. Deze soortenmeetnetten worden
tussen 2016 en 2018 uitgerold, en zijn
dus vanaf 2019 operationeel.
Meer info:
Over Natura 2000:
https://www.inbo.be/nl/thema/
beleid/natura-2000-en-natuurdoelen - www.natura-2000.be - www.
privaatbeheer.be
Contact INBO:
- BWK: bwk@inbo.be
- Soortenmonitoring:
N2000soorten@inbo.be
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Wist je dat vanaf 2016, naast
vogels, ook andere Natura 2000- en
Vlaams prioritaire soorten zullen
worden opgevolgd?
In tegenstelling tot Natura 2000-habitats worden voor de monitoring van
plant- en diersoorten vooral vrijwilligers
ingezet, samen met of onder begeleiding van/coördinatie door het INBO.
Algemene en bijzondere Vlaamse
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(*) https://www.inbo.be/nl/search/content/algemene%20broedvogels%20type%3Apublication
https://www.inbo.be/nl/publicatie/bijzondere-broedvogels-vlaanderen-de-periode-1994-2005
https://www.inbo.be/nl/publicatie/toelichting-bij-het-opstellen-van-de-rapportage-het-kader-van-artikel-12-van

