
Voice over van de INBO video 
 
De natuur in Vlaanderen is door verstedelijking en industrialisering sterk 
versnipperd. Habitatverlies en vervuiling zijn daarvan rechtstreekse gevolgen. 
De klimaatverandering en de opkomst van uitheemse soorten zetten de natuur 
nog meer onder druk. 
Om onze natuur te vrijwaren voor de toekomst, hebben beleidsmakers in 
Vlaanderen dringend nood aan actuele en accurate informatie. Die gegevens 
moeten ook relevant zijn in een internationale context en als basis kunnen 
dienen voor toekomstmodellen en scenario’s. 
 
In Vlaanderen staat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, kortweg INBO, 
garant voor de wetenschappelijke basis van ons natuurbeleid.  
INBO is het centraal en onafhankelijk onderzoeks- en datacentrum voor de 
natuur in Vlaanderen.  
 
INBO is gespecialiseerd in natuuronderzoek dat relevant is voor het beleid op 
korte en lange termijn. Het werkt daarvoor nauw samen met beleidsmakers, 
wetenschappers en het maatschappelijk middenveld.  
 
INBO verleent cruciaal advies ter ondersteuning van het Vlaams en Europees 
natuurbeleid via modelontwikkeling, scenariorapportage, methodologie en 
beleidsrapportering. 
 
Daarvoor werkt INBO samen met talloze instanties, organisaties en individuen 
die één ding gemeen hebben: ze zijn begaan met de toekomst van onze natuur. 
 
INBO vormt met zowat 250 wetenschappers, technici en andere medewerkers 
een uniek data- en onderzoekscentrum voor de natuur in Vlaanderen.  
 
Om de natuur te beschermen heeft Europa heel wat regels uitgevaardigd, zoals 
de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.  
Het INBO bestudeert hoe Vlaanderen die regels in de praktijk kan omzetten. 
 
Daarvoor heeft INBO verschillende instrumenten ontwikkeld zoals de 
Biologische Waarderingskaart.  Die brengt niet alleen de natuur van 
Vlaanderen volledig in kaart maar geeft ook aan welke plaatsen biologisch 
waardevol zijn.   
 
Het INBO beheert ook een groot aantal databanken met toegang tot 
gedetailleerde gegevens over planten, vissen, vogels, wildbeheer- en 
natuurgebieden. 
 
Om zich ervan te vergewissen dat al die maatregelen voor een gezondere natuur 
wel degelijk resultaat opleveren, doet INBO op regelmatige basis en op een 
geijkte manier controles. 
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Dat noemen we monitoring.  
 
Ook daarin speelt INBO een cruciale rol bij het bepalen van de methodiek. 
 
Van de kuststreek tot de Maasvallei van kleine ongewervelden tot hele 
ecosystemen zoals het Schelde-estuarium, INBO ziet nauwgezet toe op de 
kwaliteit van de monitoring van onze natuur. 
 
Zo controleert INBO regelmatig de visstand in de Vlaamse waterlopen, beken, 
rivieren en kanalen. Visteams trekken er dan op uit om aantallen en soorten 
vissen te inventariseren.   
 
Evenveel aandacht gaat naar onze bossen. Dat zijn nog steeds de plaatsen waar je 
op het land de grootste biodiversiteit vindt.  
Hier worden niet alleen de bomen maar ook de bodem in het kader van Europese 
projecten nauwlettend geobserveerd.  
Zo’n grootschalig onderzoek levert de wetenschap de nodige data in het kader 
van een uniforme monitoring van het volledige Europese bosbestand. 
 
INBO ondersteunt ook iedereen die meer wil weten over het behoud en 
duurzaam gebruik van natuur en bos in Vlaanderen. 
 
In onze viskwekerij in Linkebeek loopt er naast wetenschappelijk onderzoek ook 
een kweekprogramma voor bedreigde vissoorten in functie van natuurbeheer of 
de visserij. De gekweekte vissen worden uitgezet door onze collega’s van het 
Agentschap voor Natuur en Bos.   
 
Inheemse bomen en struiken worden bestudeerd en getest, bijvoorbeeld op 
schimmelziektes. Voor economisch waardevolle boomsoorten lopen 
veredelingsprogramma’s in onze eigen boomkwekerij. 
 
Ook de jacht wordt wetenschappelijk ondersteund. INBO werkt nauw samen met 
de wildbeheereenheden in Vlaanderen om de jacht op een duurzame manier te 
organiseren.  
 
Daarnaast bestudeert INBO de vele uitheemse soorten zoals de Canadese gans, 
de grote waternavel en de stierkikker die onze biodiversiteit bedreigen. 
 
Genetische diversiteit is van onschatbaar belang. Daarom bestudeert INBO het 
onzichtbare DNA. Dat onderzoek concentreert zich vooral op bedreigde planten 
en dieren in Vlaanderen.  
 
Meer en meer groeit het besef dat de natuur essentieel is voor het welzijn van de 
mens. Drinkwater, bestuiving van gewassen en recreatie zijn slechts enkele 
voorbeelden van ecosysteemdiensten die een positieve invloed hebben op ons 
algemeen welzijn.  
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INBO onderzoekt ook de maatschappelijke meerwaarde van natuurgebieden in 
Vlaanderen. Het ondersteunt het beleid in het zoeken naar win-win situaties in 
landbouwgebieden en aan de stadsrand. 
INBO bestudeert de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen en evalueert 
het beleid aan de hand van zijn Natuurrapporten. 
 
Op onze website worden voortdurend actuele adviesvragen ontsloten. Maar we 
blikken ook vooruit naar de toekomst. Aan de hand van simulaties brengen 
scenariorapporten de gevolgen in kaart van beleidskeuzes die nu moeten 
gemaakt worden.  
 
De natuur is essentieel voor het welzijn van onze samenleving.  
Om die reden legt INBO de lat bijzonder hoog in zijn streven naar objectiviteit, 
juiste methodiek en wetenschappelijke precisie.  
 
Alleen op basis van accuraat wetenschappelijk onderzoek kan het beleid de juiste 
keuzes maken. Dat zijn we verplicht aan de volgende generaties.  
Zodat ook zij volop kunnen genieten van de natuur in Vlaanderen. 
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