
Mevrouw De Minister, 

 

Het Natuurrapport 2007 is het eerste Natuurrapport dat wordt geproduceerd door het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek, het nu iets meer dan een jaar oude Vlaamse onderzoeks- en 

kenniscentrum voor natuur, bos en het duurzame gebruik ervan. Meer nog dan vorige jaren 

werd er gestreefd om de kwaliteit ervan gevoelig te verbeteren. Een bevraging van de 

gebruikers en de daaropvolgende analyse toonde de weg voorwaarts. 

Ook aan het grote publiek werd gedacht. De brochure Natuur@Vlaanderen is een vertaling 

van de inhoud van het Natuurrapport naar het grote publiek. 

Als administrateur-generaal van het INBO heb ik een bewakingsfunctie ten opzichte van het 

natuurrapport: dit moet immers op een objectieve en kwaliteitsvolle wijze berichten over de 

toestand van de natuur in Vlaanderen. Dat het Natuurrapport 2007 hier ten volle aan voldoet 

is te danken aan een dynamisch team van experten: Myriam, Luc, Maarten, Johan, Anik, Toon 

en Wouter, en wat meer op de achtergrond Anja en Karlien, aangestuurd door een actieve 

stuurgroep, onder leiding van Prof. Patrick Meire. Ikzelf, nog wat groen achter de oren – een 

passende term gezien het publiek hier aanwezig, werd net op tijd benoemd in mijn nieuwe 

functie om nog snel even het voorwoord te ondertekenen. Het werkelijke werk werd immers 

nog uitgevoerd door mijn voorganger, ere-administrateur-generaal Eckhart Kuijken. Mijn 

betrokkenheid bij het Natuurrapport is er evenwel reeds jaren: als lezer, als auteur en voor het 

Natuurrapport 2007 als lid van de stuurgroep. 

 

Het natuurrapport draagt als ondertitel: Toestand van de natuur in Vlaanderen, cijfers voor het 

beleid. Maar al te graag lezen journalisten, politici, natuurliefhebbers,… cijfers over het 

beleid. Slechts één letter maar een hemel van verschil. De evaluatie van het beleid is dan wel 

een onderdeel van de decretale opdracht van het Natuurrapport, maar nooit gebeurt deze 



evaluatie tot op het niveau van de beleidsactoren. Welk beleid zouden we immers moeten 

evalueren? Het uwe misschien, mevrouw de Minister? U kwam evenwel pas in functie 

wanneer de teksten al terugkeerden van de lectoren. Of uw voorganger, onze huidige 

Minister-President, Dhr. Peeters. Ook wanneer u slechts even kort door het Natuurrapport 

bladert zal het u opvallen dat heel wat grafieken stoppen in 2005, enkelen slechts lopen tot 

2006 . De toestand van de natuur anno 2007 is de resultante van vele jaren beleid, van soms 

honderden jaren beleid of langer. In onze bossen vinden we nog steeds de structuur terug die 

boseigenaars in de middeleeuwen eraan gaven. Historische stukken natuur zijn dikwijls het 

gevolg van menselijk ingrijpen van eeuwen terug.  

En toch heb ik me de vrijheid genomen om in het Natuurrapport op zoek te gaan naar de 

verwezenlijkingen van de huidige bewindsploeg. 

 

Het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 wenst dat Vlaanderen tegen 2010 op vlak van 

biodiversiteit de vergelijking met andere economische topregio’s moeiteloos kan doorstaan. In 

afwachting van consensus binnen het beleidsdomein inzake de te vergelijken regio’s wordt in 

dit Natuurrapport een vergelijking gemaakt met vergelijkbare regio’s in de buurt van 

Vlaanderen: Nordrhein-Westfalen, South East England, Wallonië. Die vergelijking is bij 

gebrek aan gegevens niet steeds eenvoudig. Waar we wel gegevens hebben, de afbakening 

van Habitat Richtlijn Gebieden, doen we het goed. En zoals u vernam, Mevrouw de Minister, 

doet Vlaanderen het vrij goed in vergelijking met deze regio’s. 

 

Het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 voorziet eveneens een beleid gericht op een grotere 

toegankelijkheid voor iedereen, met onder andere de aanlag van meer stadsbossen en 

speelbossen. De Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 wil bestaande bossen, natuur- 

en groengebieden beter valoriseren voor wat hun recreatieve mogelijkheden aangaat. Hoewel 



er in Vlaanderen weinig onderzoek wordt uitgevoerd naar het recreatieve gebruik van bos- en 

natuurgebieden slaagde het Natuurrapport 2007 er voor het eerst in de gegevens over recreatie 

in natuur- en bosgebied in Vlaanderen samen te brengen. Het Natuurrapport 2007 toont aan 

dat de gesubsidieerde openstelling van bos- en natuurgebieden gestaag en in sommige 

provincies zelfs sterk stijgt. 

 

Het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 en de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 

wensen ook de mix aan instrumenten, waaronder aankoop, subsidiëring aankoop, 

beheersovereenkomsten met resultaatverbintenissen, grondruil, …, en budgetten te 

optimaliseren aan de hand van een objectieve evaluatie. De beleidsnota verwijst daarvoor 

ondermeer naar het Natuurrapport. Bij de voorbereiding van dit Natuurrapport werd nagegaan 

wat op programmaniveau, op schaal Vlaanderen, haalbaar is om die evaluatie te 

onderbouwen. Daarvoor werden de beschikbare gegevens inzake tien gebiedsgerichte 

instrumenten uit het natuur- en bosbeleid gescreend. Er werd gekeken naar evalueerbaarheid 

inzake doelbereiking, effectiviteit en kosteneffectiviteit. Het resultaat van die oefening komt 

uitgebreid aan bod in het Natuurrapport 2007. Enkel voor de erkende natuurreservaten bleken 

er data beschikbaar te zijn die een beperkte evaluatie van de doelbereiking op 

programmaniveau mogelijk maken. Reeds in het Natuurrapport 1999 werd gewezen op het 

gebrek van de nodige data om een dergelijke evaluatie mogelijk te maken. Het Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek gaat hierin niet helemaal vrijuit. Als onderzoeksinstelling voor 

natuur en bos moet het een basistaakstelling zijn de monitoring van de natuur in Vlaanderen 

dusdanig te organiseren dat de objectieve evaluatie van beleidsinstrumenten mogelijk wordt 

gemaakt. Dit kan uiteraard niet zonder de participatie van de vrijwilligersverenigingen. Ik 

maak hier dan ook graag een prioriteit van binnen de toekomstige activiteiten van het INBO. 

 



De beleidsnota Leefmilieu en Natuur wenst het vertrouwen van de actoren in de open ruimte 

te herstellen. In dit verband hebben we ronduit goed nieuws. We zien de participatie van heel 

wat actoren toenemen: van de privé-boseigenaars, van de landbouwers, van de lokale 

overheden, van de natuurverenigingen en andere. In de bosbeheerplannen zien we dat er nu 

meer aandacht gaat naar natuur dan vroeger. We menen dus te mogen vaststellen dat u er in 

slaagt om het vertrouwen terug te winnen. 

 

Ik moet dus tot de conclusie komen dat u goed op weg bent om uw eigen doelstellingen te 

realiseren. Met de doelstellingen naar voor geschoven door uw voorgangers gaat het heel wat 

minder goed, zo haalt onder ander het Vlaams Ecologisch Netwerk de vooropgestelde 

oppervlakte niet. Dit stelt ons evenwel als onderzoeksinstituut meteen voor een dilemma want 

onze methodologie kan moeilijk overweg met veranderende prioriteiten. Hier kan de 

ontwikkeling van scenario’s een bruikbaar instrument opleveren en zoals u weet, mevrouw de 

Minister, wordt daar momenteel werk van gemaakt binnen het team van het Natuurrapport. 

 

Nu we het toch hebben over veranderende prioriteiten. Het Natuurrapport vermeldt twee grote 

bijkomende bedreigingen voor de biodiversiteit: klimaatverandering en invasieve soorten. Tot 

op heden voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nauwelijks onderzoek uit naar 

deze nieuwe bedreigingen. Als kenniscentrum zouden we met ons onderzoek vooruit moeten 

lopen op deze nieuwe bedreigingen. Een bijkomende inspanning van onzentwege is hier dus 

zeker op zijn plaats.  

 

Het INBO wil in de nabije toekomst een kenniscentrum zijn voor natuur en bos en het 

duurzame gebruik ervan. De traditionele natuurrapportering waarvan het natuurrapport moet 

daarvoor niet alleen aangevuld worden met een objectieve evaluatie van de instrumenten maar 



ook aan de rapportering rond duurzaam gebruik van natuur moet in de toekomst meer 

aandacht besteed worden. Het succes van het Millenium Ecosystem Assessment toont aan dat 

deze soort van rapportering de natuurproblematiek dichter brengt bij zijn doelgroepen omdat 

deze vorm van rapporteren, meer dan het huidige natuurrapport de taal spreekt van deze 

doelgroepen. Aandacht dient dan ook besteed te worden aan ecosysteem services en hun 

interactie met het duurzame gebruik van natuur. Om deze rapportering mogelijk te maken 

moet binnen het INBO de kennisondersteuning van doelgroepen inzake duurzaam gebruik 

geoptimaliseerd worden.  

 

Het Natuurrapport 2007 toont het belang aan van de wetenschappelijk-operationele 

onderbouwing van de uitvoering van Europese richtlijnen met betrekking tot biodiversiteit 

aan. Het INBO heeft hier een uitgebreide kennis opgebouwd: een ingeslagen weg die zeker 

verder moet worden gezet.  

 

De instandhouding van de soorten en habitats uit de Habitatrichtlijn vormt voor het 

dichtbevolkte en economisch actieve Vlaanderen een grote uitdaging. Er zal heel veel know-

how aan te pas moeten komen om bijvoorbeeld voedselarme habitats te behouden bij de 

huidige atmosferische stikstofdeposities. In dat soort ondersteunend onderzoek zal het INBO 

zich verder moeten specialiseren. 

 

Om het eerder vermeld wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken moet het INBO zwaar 

investeren in de conceptuele en organisatorische uitbouw van de monitoring. Dit moet 

uiteraard gebeuren in nauw overleg met de collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Het vergaren van data mag dan al wel een noodzaak zijn, het toegankelijk maken van die 

informatie voor wetenschappers, beleidsmensen en geïnteresseerden dient een even grote 



prioriteit te zijn. Ook de conceptuele en organisatorische uitbouw van het databeheer moet 

dus de nodige aandacht krijgen. 

 

Mevrouw de Minister, beste aanwezigen, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek staat 

voor een bijzonder grote uitdaging: het zal zich in de toekomst op een flexibele manier 

moeten weten op te stellen naar nieuwe wetenschappelijke uitdagingen. Alleen op deze wijze 

zullen we in staat zijn het beleid op een kwaliteitsvolle wijze wetenschappelijk te adviseren. 

Deze uitdaging wil ik in de nabije toekomst ten volle aangaan. Mevrouw de Minister, ik ben 

ervan overtuigd dat ook u hieraan ten volle wil en zal meewerken. Het is dan ook met een 

bijzonder genoegen dat ik u vandaag het Natuurrapport 2007 mag aanbieden. 

 

Brussel, 27 november 2007 

 

Dr. Jurgen Tack 

Administrateur-generaal 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

 

 


