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Dankwoord
Deze studie is niet het werk van de auteurs alleen, maar het resultaat van het werk van velen.
Een woord van dank is hier dan ook op zijn plaats.
De basis werd gelegd door intensieve inventarisatiecampagnes gespreid over verschillende
jaren. Daarbij kregen we zeer gewaardeerde hulp van een aantal collega’s en studenten (in
chronologische volgorde): Ward Vercruysse, Lieve Vriens, Filiep T’jollyn, Koen Lock, Tom
Vandenneucker, Mieke Leyssen, Bert Berten en Fien De Schacht.
Ook enkele (gebieds)experten hebben hun steentje bijgedragen door ons waarnemingen van
typische soorten voor het habitattype te bezorgen: Kris Decleer, Robin Guelinckx, Lon
Lommaert, Wim Mertens (INBO) en Anne Ronse (Nationale Plantentuin van België). Koen
Martens (VMM) stelde ons de gegevens uit de studies ‘Ecologische Inventarisatie- en
Visievorming’ ter beschikking.
Tot slot konden we bij de gegevensverwerking in GIS steeds rekenen op deskundig advies van
Carine Wils.
Dank aan allen.
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1 Inleiding
Dit rapport omvat de handleiding en de metadata van het digitale bestand dat de indicatieve
situering van het Natura 2000 habitattype 3260 (versie 1.3) in Vlaanderen weergeeft.

De Europese Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG) beoogt de instandhouding van de natuurlijke
leefmilieus en de wilde flora en fauna in Europa. Meer specifiek gaan de EU-lidstaten de
verbintenis aan een aantal habitattypes en soorten (opgenomen in de bijlagen van voornoemde
richtlijn) op hun grondgebied in een gunstige staat van instandhouding te brengen en te
behouden (artikel 2 van de richtlijn). Dit gebeurt onder meer via het aanduiden, beschermen en
beheren van speciale beschermingszones in het Natura 2000 netwerk. Om de voortgang op te
volgen is elke lidstaat verplicht een monitoringsysteem op te zetten voor deze habitats en
soorten (artikel 11). Elke 6 jaar dient de lidstaat te rapporteren over hun staat van
instandhouding op het grondgebied, ongeacht de ligging of aanwezigheid in of buiten de
speciale beschermingszones (artikel 17 van de Habitatrichtlijn).
In Vlaanderen komen 46 habitattypen van de Bijlage I van de Habitatrichtlijn voor (Paelinckx et
al., 2009a; T’jollyn et al., 2009). Eén daarvan is het habitattype 3260, de submontane - en
laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het Ranunculion fluitantis en het CallitrichoBatrachion. Dit habitattype omvat waterranonkel- en sommige sterrenkroosvegetaties van
stromende wateren en is beschreven door Sterckx et al. (2007). De toelichting bij het ontwerp
van de verspreidingskaart van het habitattype 3260 vormt het onderwerp van dit rapport. De
verspreidingskaart van het habitattype 7220 is behandeld door De Saeger et al. (2009); deze
van de overige habitattypen en de regionaal belangrijke biotopen (versie 5.2) door Paelinckx et
al.
(2009b).
Het
kaartmateriaal
en
deze
rapporten
zijn
beschikbaar
via
www.inbo.be/natura2000 (klik verder op habitattypen en ruimtelijke spreiding).
Het digitaal bestand, genaamd H3260_versie_1_3.shp, geeft voor het habitattype 3260 een zo
volledig mogelijk beeld van het voorkomen in Vlaanderen, zowel in als buiten de speciale
beschermingszones. Zowel de waterloopsegmenten waarin het habitattype 3260 heden
aanwezig is, als de segmenten waar een inventarisatie werd uitgevoerd, maar waar het
habitattype niet werd waargenomen, zijn in de kaart opgenomen (Figuur 1). Waterlopen die
ontbreken in het bestand, zijn de voorbije jaren niet gericht onderzocht; op basis van de
literatuur en expertoordeel mag aangenomen worden dat de kans klein is om het habitattype
daar aan te treffen (zie verder § 2.6). In het digitaal bestand is geen informatie opgenomen
over de lokale staat van instandhouding van het habitatsegment.
Aan deze versie van de habitatkaart 3260 zijn een aantal versies voorafgegaan (Tabel 1). Versie
1.3 vervangt alle vorige versies. .
Tabel 1. De verschillende versies van habitatkaart 3260. Referenties van de verschillende versies: 1.0: Leyssen et al.
(2007); 1.1: niet gepubliceerd; 1.2: Leyssen et. al. (2008); 1.3: dit rapport.
versie
1.0
1.1
1.2
1.3

verspreiding van waterloopsegmenten
met habitat 3260
zonder habitat 3260
x
x
x
x
x
x

de habitatkaart is gebaseerd op
literatuurstudie en inventarisatie (2006)
versie 1.0 en inventarisatie (2007)
versie 1.1
versie 1.2 en inventarisatie (2008 en 2009)

Aanbevolen literatuur voor een goed gebruik van deze indicatieve habitatkaart:
•
inzicht in de omschrijving van het habitattype: Sterckx et al. (2007);
•
habitatsleutel: De Saeger et al. (2008).
De gebruiker wordt verzocht elke onvolkomenheid (of twijfel daarover) mede te delen via
bwk@inbo.be, met als onderwerp ‘habitatkaart 3260 versie 1.3’.
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Figuur 1. Habitatkaart 3260 versie 1.3. Habitatwaardige segmenten zijn in het groen aangeduid; locaties waar werd
geïnventariseerd, maar waar het habitattype niet werd aangetroffen in het grijs. De blauwe lijnen geven de ligging van de
hoofdrivieren weer; hiervan werden enkel de delen in groen of grijs geïnventariseerd.
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2 Habitatkaart 3260
Bij het opstellen van de kaart van habitattype 3260 werden verspreidingsgegevens afgeleid uit
recente literatuur. Aanvullend werden inventarisaties uitgevoerd (Figuur 2). Het al of niet
voorkomen van het habitattype (‘3260’ of habitatwaardig en ‘gh’, geen habitat of niet
habitatwaardig) is bepaald aan de hand van de meest recente informatie en is terug te vinden in
het attribuutveld ‘CONCLUSIE’ van de attributentabel van het digitaal bestand.

Bij het opstellen van de kaart van habitattype 3260 werd de procedure gevolgd die in grote
lijnen is weergegeven in Figuur 2. De onderdelen van dit schema worden verder in dit hoofdstuk
toegelicht. Figuur 3 en Figuur 4 tonen de bronvermelding van de verschillende segmenten.
Figuur 3, de bronvermelding van de habitatwaardige segmenten, geeft aan dat de verspreiding
van het habitattype 3260 hoofdzakelijk gebaseerd is op de veldcontroles die in de periode 2006
- 2009 voor dit project werden uitgevoerd. De overige, niet-habitatwaardige,
waterloopsegmenten zijn voornamelijk afgeleid uit de ecologische inventarisatiestudies (Figuur
4).

gegevens recente verleden

bekenstudies

TS+

(Schneiders et al., 1995)

indeling
in

veldcontrole 2006 – 2009:
inventarisatie habitattype 3260

floradatabank
(http://flora.inbo.be)

studies ecologische
inventarisatie en
visievorming *

locaties
met
typische
soorten
(TS+)

TS+

en

habitatkaart 3260
versie 1.3

andere recente studies
(Van Steen,
Verbessem,
Beyen et al.,
Schneiders et al.,
Leyssen et al.,
Van Belleghem,

2000;
2000;
2004;
2004;
2005;
2007)

locaties
zonder
typische
soorten
(TS-)

TSTS+

expertkennis INBO en
Nationale Plantentuin
recente gegevens
Figuur 2. Werkwijze voor het opstellen van de kaart van habitattype 3260. De dikte van de pijlen vanuit het kader
‘indeling in …’ geeft het relatieve belang aan. TS+: locaties met typische soorten; TS-: locaties zonder typische soorten. *
zie literatuurlijst § 5.3.
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Bronvermelding habitatwaardige waterloopsegmenten

ecologische inventarisatiestudie
literatuur*
expert INBO/Plantentuin
veldcontrole INBO (2006 - 2009)
extrapolatie

Figuur 3. Relatieve lengteverdeling van habitat-3260-waardige waterloopsegmenten per gegevensbron. Voor elke locatie
primeert de meest recente gegevensbron die de aanwezigheid van de typische soorten vermeldt. * Van Steen (2000),
Beyen et al. (2004), Leyssen et al. (2005), Schneiders et al. (2004) en Van Belleghem et al. (2007).

Bronvermelding niet-habitatwaardige
waterloopsegmenten

ecologische inventarisatiestudie
literatuur*
expert INBO/Plantentuin
veldcontrole INBO (2006 - 2009)
extrapolatie

Figuur 4. Relatieve lengteverdeling van de niet-habitatwaardige waterloopsegmenten per gegevensbron, waarbij per
locatie de meest recente gegevensbron voor de afwezigheid van de typische soorten primeert. * Van Steen (2000), Beyen
et al. (2004), Leyssen et al. (2005), Schneiders et al. (2004) en Van Belleghem et al. (2007).
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2.1 Definitie habitattype 3260
Het habitattype 3260, de submontane - en laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het
Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion, wordt voornamelijk gekenmerkt door het
voorkomen van waterranonkels, haaksterrenkroos en/of bepaalde fonteinkruiden. Het al dan
niet voorkomen van dit habitattype is afhankelijk van de aanwezigheid van typische soorten (De
Saeger et al., 2008; Tabel 2). Wanneer minstens één van deze soorten wordt aangetroffen,
wordt het betreffende segment van de waterloop gerekend tot habitattype 3260.
Poldersloten en kanalen zonder unidirectionele stroming kunnen mogelijk wel soorten van
habitattype 3260 bevatten, maar worden niet tot dit habitattype gerekend. Mogelijk behoren ze
tot het habitattype 3150 (van nature eutrofe meren met vegetaties van het type
Magnopotamion of Hydrocharition).
Tabel 2. Wetenschappelijke en Nederlandse naam van de typische soorten voor habitattype 3260,
met de afkorting die in de attributentabel van de digitale kaart wordt gebruikt.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Callitriche hamulata

haaksterrenkroos

afkorting
CalliHam

Cinclidotus sp.

kribbenmos

CinclSp

Fontinalis antipyretica

bronmos

FontiAnt

Groenlandia densa

paarbladig fonteinkruid

GroenDen

Luronium natans

drijvende waterweegbree

LuronNat

Montia fontana

groot bronkruid

MontiFon

Myriophyllum alterniflorum

teer vederkruid

MyrioAlt

Myriophyllum verticillatum

kransvederkruid

MyrioVer

Potamogeton acutifolius

spits fonteinkruid

PotamAcu

Potamogeton alpinus

rossig fonteinkruid

PotamAlp

Potamogeton berchtoldii

klein fonteinkruid

PotamBer

Potamogeton coloratus

weegbreefonteinkruid

PotamCol

Potamogeton friesii

puntig fonteinkruid

PotamFri

Potamogeton gramineus

ongelijkbladig fonteinkruid

PotamGra

Potamogeton lucens

glanzig fonteinkruid

PotamLuc

Potamogeton nodosus

rivierfonteinkruid

PotamNod

Potamogeton obtusifolius

stomp fonteinkruid

PotamObt

Potamogeton perfoliatus

doorgroeid fonteinkruid

PotamPer

Potamogeton polygonifolius

duizendknoopfonteinkruid

PotamPol

Potamogeton praelongus

langstengelig fonteinkruid

PotamPra

Ranunculus aquatilis

middelste waterranonkel

RanunAqu

Ranunculus fluitans

vlottende waterranonkel

RanunFlu

Ranunculus hederaceus

klimopwaterranonkel

RanunHed

Ranunculus peltatus

grote waterranonkel

RanunPel

Ranunculus penicillatus

penseelbladige waterranonkel

RanunPen

R. peltatus of R. penicillatus

grote of penseelbladige waterranonkel

RanunPelG

Ranunculus subgenus Batrachium

waterranonkel subgenus

RanunBatG

Ranunculus trichophyllus

kleine waterranonkel

RanunTri

2.2 Literatuurgegevens
Bij het opstellen van de habitatkaarten (De Saeger et al., 2009; Paelinckx et al., 2009b) wordt
voor het overgrote deel van de habitattypen uitgegaan van de Biologische Waarderingskaart.
Aangezien in de Biologische Waarderingskaart geen waterlopen worden geïnventariseerd, is een
andere benadering nodig voor het opstellen van de kaart voor het habitattype 3260. Om de
verspreiding van typische soorten te achterhalen werd in de eerste fase literatuur doorgenomen
(Tabel 3).
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Tabel 3. Geraadpleegde literatuur bij het opstellen van de habitatkaart 3260, met aanduiding van het ruimtelijk
detailniveau van de waarneming.
inventarisatieperiode

referentie

detailniveau

gegevens uit het recente verleden
< 1992

gegevens van de flora-atlas (Van Landuyt et al., 2006)

1988 - 1995

bekenstudies (Schneiders et al., 1995)

km-hok
punt

recente literatuur
1

≥ 1992

gegevens van de flora-atlas en de floradatabank (Van Landuyt et al., 2006)

1999

Verbessem (2000)

punt

1999

Van Steen (2000)

punt

2000 – 2005

Studies ‘ecologische inventarisatie en visievorming’ (2000 – 2005). Uitgevoerd
door Aeolus, Belconsulting, Bodemkundige Dienst van België, Ecolas, Econnection,
Envico, Haskoning, Lisec, Soresma, Syncera, Technum en WES, in opdracht van
AMINAL afdeling Water (referenties: zie § 5.3)

2001 – 2002

Beyen et al. (2004)

2002

Schneiders et al. (2004)

2003 – 2004

Van Belleghem et al. (2007)

2004

Leyssen et al. (2005)

km-hok

lijn
punt
100m-traject
punt
100m-traject

De gegevens van de flora-atlas en de floradatabank bestaan uit soortenlijsten per
kilometerhok. Voor kilometerhokken met typische soorten is, indien mogelijk, aan de hand
van het toponiem nagegaan of de typische soort werd aangetroffen in een waterloop.
Waarnemingen in stilstaande wateren werden zo deels uitgesloten. In de ecologische
inventarisatiestudies zijn vegetatieopnamen per lijnsegment opgemaakt; aan de hand van de
opnamegegevens werd een onderscheid gemaakt tussen lijnsegmenten met en lijnsegmenten
zonder typische soorten. De overige literatuur bevat vegetatieopnamen per puntlocatie (in de
praktijk meestal korte lijnsegmenten); hieruit werden eveneens de locaties geëxtraheerd met
typische soorten.
Naast literatuurgegevens zijn ook medewerkers van het INBO en van de Nationale Plantentuin
van België geconsulteerd om de verspreiding van typische soorten van het habitattype 3260
beter in kaart te brengen.

2.3 Veldcontrole
Ter controle van de in § 2.2 vermelde literatuur- en expertgegevens, zowel wat betreft het
huidig voorkomen, als de juistheid van determinaties en ter vervollediging van de verspreiding
van het habitattype, werden in de zomers van 2006 t.e.m. 2009 en in de lente van 2008
veldbezoeken uitgevoerd (Figuur 5). Hierbij werden locaties bezocht waar de aanwezigheid van
typische soorten in de literatuur vermeld werd (zie ook Figuur 11 t.e.m. Figuur 14).
Voor de controle van puntwaarnemingen werd de aanwezigheid van typische soorten
gecontroleerd op het punt zelf en op enkele locaties in de nabijheid, zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts. Bij afwezigheid ervan werd de zoektocht gestaakt. Bij aanwezigheid van
typische soorten is vervolgens de gehele waterloop, op min of meer regelmatige afstanden en
op relatief goed bereikbare plaatsen onderzocht. Bij controle van een kilometerhok werden,
voor zover mogelijk, alle waterlopen in het kilometerhok bezocht. Soms kon gerichter gezocht
worden aan de hand van het toponiem.
Bij het veldwerk is op elke bezochte locatie een soortenlijst van de watervegetatie opgesteld,
indien mogelijk al wadend door het water. Indien de omstandigheden dit niet toelieten, werd de
opname uitgevoerd vanaf de oever, waarbij de macrofyten werden bemonsterd met een hark.
De verzamelde veldgegevens zijn opgeslagen in Turboveg en de situering van de bezochte
locaties is vastgelegd in een GIS-bestand (ArcGIS 9.3).

1

laatste controle floradatabank: 3/09/2009
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Figuur 5. Bezochte veldlocaties in 2006 (blauw), 2007 (groen), 2008 (bruin) en 2009 (grijs).

Ter illustratie van de werkwijze wordt de verspreiding van het habitattype in de
Raamdonksebeek getoond. Figuur 6 toont de aan- en afwezigheid van typische soorten in 1990
volgens Schneiders et al. (1995). De locaties waar een veldcontrole plaatsvond zijn
weergegeven in Figuur 7.

Figuur 6. Habitattype 3260 in de Raamdonksebeek: aanwezigheid van het habitattype volgens Schneiders et al. (1995).
De aan- of afwezigheid van typische soorten wordt aangeduid met groen (typische soorten aanwezig; habitatwaardig) of
rood (typische soorten afwezig; geen habitat). Blauwe lijnen: waterlopenkaart (VMM, 2009).
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Figuur 7. Bezochte locaties tijdens de veldcontrole van de Raamdonksebeek met (groene cirkels) en zonder (rode cirkels)
typische soorten van het habitattype 3260. Zowel het beginpunt als het eindpunt van het geïnventariseerde segment wordt
op kaart getoond. Blauwe lijnen: waterlopenkaart (VMM, 2009).

2.4 Opstellen van de habitatkaart
Van punten naar lijnen
In tegenstelling tot bij de ecologische inventarisatiestudies, die de soortgegevens van de gehele
waterloop in kaart brengen als lijnelementen, zijn in de andere studies (ook de veldcontrole van
2006 t.e.m. 2009) de vegetatiegegevens gekoppeld aan puntlocaties of korte lijnsegmenten.
Deze set van puntlocaties dient omgezet te worden naar lijnen om verdere bewerkingen en
berekeningen met de habitatkaart mogelijk te maken. Bij de omzetting wordt aangenomen dat
een waterloopsegment tussen twee opeenvolgende locaties met typische soorten habitatwaardig
is, indien de afstand tussen deze locaties kleiner is dan 3 km. Deze regel wordt echter niet
gevolgd als er een verhoging van de Strahler-orde2 optreedt. Het segment wordt
stroomafwaarts doorgetrokken tot een verhoging van de Strahler-orde, indien deze zich op
minder dan 3 km afstand bevindt van het meetpunt. Een relatief grote longitudinale extrapolatie
stroomafwaarts is hier verantwoord gezien de dynamiek in het verspreidingspatroon van
rivierplanten en hun vlotte stroomafwaartse dispersie. Locaties waar tijdens de veldcontrole
gezocht is naar typische soorten, maar waar geen typische soorten werden aangetroffen, zijn
ook opgenomen in de digitale kaart; ze worden eveneens met elkaar verbonden volgens de
hierboven vermelde regels. Wanneer op de ene locatie typische soorten aanwezig zijn en op de
daaropvolgende locatie typische soorten afwezig zijn, bevindt de grens tussen het
habitatwaardig en het niet-habitatwaardig segment zich in het midden van beide locaties
(Figuur 8).
2
Als fysische maat voor de eigenschappen van een waterloop wordt veelal de Strahler-orde gebruikt. Dit is een
hiërarchische indeling in stroomgebieden op basis van de samenvloeiingsstructuur. De fijnste indeling zijn de 1e orde
waterlopen. Meerdere 1e orde waterlopen vormen samen een 2e orde waterloop. Deze samenvoeging kan verder worden
doorgevoerd naar nog hogere orden (Massop & van der Gaast, 2003). De Strahler-orde correleert sterk met de
stroomgebiedoppervlakte, het verval en de breedte van de rivier, waarmee ook verschuivingen in ecologische
eigenschappen gepaard gaan (Jochems et al., 2002).
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< 3 km

< 3 km

Figuur 8. Schematische weergave van de omzetting van puntlocaties naar lijnsegmenten. Groene cirkel: locatie met
typische soort; rode cirkel: locatie waar typische soorten afwezig zijn; groene lijn: habitat 3260-segment; grijze lijn: geen
habitat aanwezig.

Indien de bron van de waterloop op minder dan 1 km afstand ligt van een meetpunt waar geen
typische soort werd aangetroffen, is dit niet-habitatwaardige segment tot aan de bron
doorgetrokken. Deze bovenstroomse delen worden, door hun geringe afmetingen en het feit dat
ze vaak slechts tijdelijk water voeren, meestal overgroeid door oevervegetatie of worden
gedomineerd door helofyten, wat de kans op het aantreffen van typische soorten minimaliseert.
Bovenstaande regels voor het afbakenen van de waterloopsegmenten werden toegepast door in
het GIS (ArcGIS 9.3) de grenspunten van de habitatwaardige en niet-habitatwaardige
waterloopsegmenten handmatig aan te brengen. Het VHA-waterlopenbestand (AMINAL afdeling
Water, 2006; VMM, 2009) werd gebruikt als basis voor het weergeven van de
waterloopsegmenten. Door middel van een specifieke GIS-tool (Lundeen, 2008) werd het
waterlopenbestand als het ware geknipt op basis van de grenspunten.
Ter illustratie is het voorbeeld van de Raamdonksebeek verder uitgewerkt in Figuur 9.

Figuur 9. Omzetting van de bezochte puntlocaties in de Raamdonksebeek naar een lijnvormige habitatkaart. Met:
groene/rode cirkels: bezochte locaties met resp. aan-/afwezigheid van typische soorten; groene/grijze lijn: resp.
habitatwaardig/niet-habitatwaardig waterloopsegment. Blauwe lijnen: waterlopenkaart (VMM, 2009).

Om geen informatie te verliezen over de ruimtelijke nauwkeurigheid, m.n. over de begrenzing
van de lijnsegmenten, is het veld ‘nauwkeurigheid_ruimtelijk’ aan de
12
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attributentabel van de digitale kaart toegevoegd. De segmenten van de ecologische
inventarisatiestudies zijn nauwkeuriger, aangezien de hele waterloop doorwaad werd en
soortgegevens verzameld werden voor het volledige traject en niet slechts van een steekproef
ervan. Dit wordt aangeduid met ‘EcoInv’ in het veld ‘nauwkeurigheid_ruimtelijk’ van de
attributentabel. Voor andere waterloopsegmenten is de ruimtelijke afbakening gebaseerd op
een verzameling van puntwaarnemingen of een extrapolatie ervan; deze zijn minder
nauwkeurig en worden aangeduid met ‘vc’ (veldcontrole) of ‘extrapol’ (extrapolatie). Voor een
aantal gegevens is de begrenzing van de segmenten niet gekend; hier is een schatting (‘sch’)
van de begrenzing van het waterloopsegment in de kaart opgenomen. In Figuur 10 wordt dit
getoond voor het voorbeeld van de Raamdonksebeek.

Figuur 10. Nauwkeurigheid van de waterloopsegmenten in de Raamdonksebeek. De code voor de schuine streep geeft de
ruimtelijke nauwkeurigheid; deze na de streep de bronvermelding van de beslissing (habitatwaardig of niet-habitatwaardig
segment). De grenspunten van de waterloopsegmenten zijn met een kruisje aangeduid. Voor het uitvergrote deel is de
ruimtelijke situering van het segment nabij de ster (gegevens van Schneiders et al., 1995) een schatting (‘sch’), de
conclusie dat het een habitatwaardig segment betreft, is een extrapolatie van de stroomafwaarts gelegen waarneming
(veldcontrole 2007). Blauwe lijnen: waterlopenkaart (VMM, 2009).

Habitat of geen habitat?
Om te besluiten of het waterloopsegment het habitattype 3260 bevat of niet, wordt voor de
meest recente gegevensbron de aan- of afwezigheid van typische soorten nagegaan. De aan- of
afwezigheid van typische soorten in het recente verleden (Schneiders et al., 1995) wordt hierbij
niet overgenomen, omdat dit weinig zekerheid biedt over het actuele voorkomen van het
habitattype. De aangetroffen typische soorten, zowel volgens de literatuur als de veldcontrole,
zijn opgenomen in de attributentabel van de digitale kaart3 (veld ‘his_TypSoort’, ‘rec_TypSoort’
en ‘veld_TypSoort’). De meest recente gegevensbron die de habitatwaardigheid van het
waterloopsegment bepaalt is aangegeven in het veld ‘nauwkeurigheid_conclusie’ van de
attributentabel. Voor het voorbeeld van de Raamdonksebeek wordt dit getoond in Figuur 10. De
conclusie of het segment habitatwaardig is (‘3260’), of geen habitat bevat (‘gh’), is opgenomen
in het veld ‘CONCLUSIE’.
3
Waarnemingen uit de floradatabank zijn niet gedocumenteerd in de attributentabel van de habitatkaart, vermits
onzekerheid bestaat over de exacte locatie van de waarneming in het kilometerhok.
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Op de algemene regel, waarbij de aan- of afwezigheid van het habitattype wordt bepaald door
de recentste inventarisatie op deze locatie, wordt echter een uitzondering gemaakt. Wanneer in
een eerdere studie haaksterrenkroos (Callitriche hamulata) werd aangetroffen, maar deze soort
tijdens een daaropvolgende studie of veldcontrole niet werd teruggevonden, is dit segment toch
tot habitattype 3260 gerekend. Dit aangezien haaksterrenkroos een minder opvallend aspect
bezit, zeker wanneer deze soort samen voorkomt met andere sterrenkroossoorten. Wanneer
echter 2 latere studies de waarneming van haaksterrenkroos niet meer bevestigen, wordt het
habitatsegment niet tot 3260 gerekend.
Bij de beslissing of het een habitatwaardig waterloopsegment betreft, worden veldgegevens
waarbij uit controle of vergelijking met andere gegevensbronnen blijkt dat de determinatie niet
correct was, niet in beschouwing genomen. Deze informatie is opgenomen in het veld
‘opmerkingen’ van de attributentabel.

2.5 Oppervlaktebepaling
Om de oppervlakte van de habitatwaardige segmenten te kunnen bepalen, is in de habitatkaart
voor de habitatwaardige waterloopsegmenten een schatting van de breedte opgenomen.
Hiervoor zijn gegevens ontleend aan diverse studies: Schneiders et al. (1995, 2004), Leyssen et
al. (2005), orthofoto’s en veldwaarnemingen (2006 – 2009). Er is naar gestreefd om de
gemiddelde breedte van het habitatwaardig segment te bepalen en op te nemen in de
attributentabel van de habitatkaart. Voor de segmenten waar het habitattype niet voorkomt is
de breedte niet bepaald.

2.6 Beperkingen van het bestand
Noch de auteurs, noch het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kunnen verantwoordelijk
gesteld worden voor gebeurlijke fouten en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Deze indicatieve habitatkaart geeft de best beschikbare informatie weer over de verspreiding
van het Natura 2000 habitattype 3260 anno 2009. Dit kan een vereenvoudiging zijn van de
werkelijkheid op het terrein en een onder- of overschatting van de verspreiding van het
habitattype. Te allen tijde geldt de reële situatie op het terrein voor de toepassing van het
wettelijk kader.
De nauwkeurigheid van dit bestand hangt af van diverse factoren.
A. Nauwkeurigheid van de VHA-atlas (versie 435 en 714)
De nauwkeurigheid van de habitatkaart hangt vooreerst af van de nauwkeurigheid van het
digitale waterlopenbestand dat als basisbestand werd gebruikt voor het weergeven van de
lijnsegmenten. Het betreft voornamelijk de geografische nauwkeurigheid. Habitatkaart versie
1.2 is gebaseerd op de VHA-versie 435 (AMINAL afdeling Water, 2006). De aanvullingen voor
habitatkaart versie 1.3 zijn gemaakt aan de hand van VHA-versie 714 (VMM, 2009).
B. Nauwkeurigheid van de omzetting van puntlocaties naar waterloopsegmenten
In tegenstelling tot de ecologische inventarisatiestudies, die de soortgegevens van de waterloop
in kaart brengen met behulp van lijnen, zijn in de andere studies de vegetatiegegevens
gekoppeld aan puntlocaties. Bij de omzetting van punten naar lijnen is het echter mogelijk dat
tussen twee punten met typische soorten, zich toch een zone bevindt die niet habitatwaardig is
en omgekeerd. De grenzen van de habitatwaardige segmenten werden bovendien niet op het
terrein bepaald en zijn dus enkel als indicatief te beschouwen.
C. Nauwkeurigheid van de studies en tijdsevolutie
De nauwkeurigheid van de habitatkaart is eveneens afhankelijk van de gegevensbron waaruit
de aanwezigheid van het habitattype is afgeleid en hoeveel tijd er verstreken is sinds deze
waarneming heeft plaatsgevonden. Beide elementen zijn opgenomen in de attributentabel van
de habitatkaart. In de mate van het mogelijke werden de locaties met typische
14
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soorten volgens de literatuurstudie tussen 2006 en 2009 steekproefsgewijs gecontroleerd op de
aanwezigheid van typische soorten. Het verdwijnen van typische soorten, hun tijdelijke
afwezigheid (bv. door ruimingen), of een verschil in determinatie van de soorten zijn mogelijke
verklaringen voor de afwezigheid van typische soorten op dergelijke locaties tijdens de
veldcontrole.
D. Geen gebiedsdekkende veldcontrole
Er is geen gebiedsdekkende inventarisatie van het habitattype uitgevoerd. Aan de hand van de
verspreiding van typische soorten in de periode 1988 – 1995 (Figuur 11 en Figuur 12;
Schneiders et al., 1995) zijn er prioriteiten gelegd voor het nagaan van de actuele verspreiding
van het habitattype (Figuur 13 en Figuur 14). Er dient opgemerkt te worden dat een lage
onderzoeksintensiteit in sommige bekkens (Figuur 13) de habitatkaart niet per definitie
onbruikbaar maakt. Uit de vroegere verspreiding (Figuur 11) en expertoordeel blijkt immers dat
het habitattype in bepaalde bekkens schaars is of ontbreekt.

Figuur 11. Overzicht van de verhoudingen van de vroegere verspreiding van het habitattype 3260 per bekken, op basis
van puntwaarnemingen van Schneiders et al. (1995).

Gegevens recente verleden:
relatief aandeel habitatwaardige locaties per bekken
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Demerbekken (101)
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Figuur 12. Relatief aandeel habitatwaardige locaties per bekken (Schneiders et al., 1995). Het totaal aantal bezochte
locaties is tussen haakjes weergegeven.
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Figuur 13. Aantal bezochte locaties per bekken (veldcontrole 2006 – 2009).
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Figuur 14. Aantal bezochte locaties per bekken voor de verschillende inventarisatiejaren. Het totale aantal bezochte
locaties is tussen haakjes weergegeven.
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3 Attribuutvelden van habitatkaart 3260 versie 1.3
De attributentabel van de habitatkaart bevat onderstaande attribuutvelden. Per onderdeel
worden ze in dit hoofdstuk verklaard.
onderdeel
waterloopnaam
oppervlaktebepaling

gegevens uit het recente verleden

recente gegevens

veldcontrole (2006 – 2009)

verwerking

conclusie

attribuutveld
naam
breedte_methode
breedte_m
SHAPE_Length
his_bron
his_datum
his_TypSoort
rec_bron
rec_datum
rec_TypSoort
veld_bron
veld_datum
veld_TypSoort
opmerking
nauwkeurigheid_ruimtelijk
nauwkeurigheid_conclusie
CONCLUSIE

3.1 Waterloopnaam
naam
naam die de VHA-waterloop (versie 435 en 714) draagt bij zijn monding, z.g. VHA-roepnaam van
de waterloop (AMINAL afdeling Water, 2006; VMM, 2009)

3.2 Oppervlaktebepaling
breedte_methode: de methode die gebruikt werd voor de schatting van de breedte van het
habitatwaardige waterloopsegment (zie § 2.5)
MFI
breedte overgenomen uit Schneiders et al. (2004)
MFII
breedte overgenomen uit Leyssen et al. (2005)
Ortho
breedte bepaald a.d.h.v. orthofoto’s
UA
breedte overgenomen uit Schneiders et al. (1995)
veld2006, veld2007,
breedte bepaald tijdens veldwerk in 2006, 2007, 2008 of 2009
veld2008 of veld2009
breedtebepaling op basis van lineaire interpolatie van twee punten uit
interpol UA
Schneiders et al. (1995)
breedtebepaling op basis van lineaire interpolatie van twee punten uit
interpol MFI
Schneiders et al. (2004)
breedtebepaling op basis van lineaire interpolatie van een combinatie
interpol … & …
van bovenstaande gegevens
breedte_m
schatting van de breedte van het waterloopsegment ter hoogte van het wateroppervlak
(uitgedrukt in meter)
SHAPE_Length
lengte van het waterloopsegment (uitgedrukt in meter)
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3.3 Gegevens uit het recente verleden
his_bron
Bronvermelding van de literatuurgegevens uit het recente verleden: studie uitgevoerd door
Schneiders et al. (1995)
his_datum: datum of maand van de waarneming uit het recente verleden
jaar-maand-dag
indien typische soorten zijn aangetroffen
jaar-maand
indien geen typische soort is aangetroffen
combinatie van datums of perioden van gegevens uit het recente
…/…
verleden, chronologisch geordend en gescheiden door een schuine streep
his_TypSoort: aangetroffen typische soorten op basis van gegevens uit het recente verleden
afkorting van soort
typische soort, afgekort zoals in Tabel 2
geen typische soorten aangetroffen
chronologisch per waarnemingsdatum geordende soorten, of de
…/…
afwezigheid ervan, gescheiden door een schuine streep

3.4 Recente gegevens
rec_bron: bronvermelding recente literatuur
Beyen et al. (2004)
Beyen et al. (2004)
studie Ecologische Inventarisatie en Visievorming van x; referentie y: zie
EcoInv x (y)
§ 5.3
het voorkomen van één of meerdere typische soorten is gemeld door K.
medewerker INBO
Decleer, L. Denys, R. Guelinckx, L. Lommaert, W. Mertens, J. Packet
en/of K. Van Looy (INBO)
medewerker
het voorkomen van Luronium natans is gemeld door A. Ronse (Nationale
Plantentuin
Plantentuin van België)
Leyssen et al.
Leyssen et al. (2005)
(2005)
Schneiders et al.
Schneiders et al. (2004)
(2004)
Van Belleghem
Van Belleghem et al. (2007)
(2007)
Van Steen (2000)
Van Steen (2000)
combinatie van verschillende gegevensbronnen, chronologisch geordend
…/…
per waarnemingsdatum en gescheiden door een schuine streep
rec_datum
…
…/…

datum of periode van de recente waarneming
combinatie van datums of perioden van verschillende recente gegevens,
chronologisch geordend en gescheiden door een schuine streep

rec_TypSoort: aangetroffen typische soorten op basis van recente gegevens
afkorting van soort
typische soort, afgekort zoals in Tabel 2
geen typische soorten aangetroffen
chronologisch per waarnemingsdatum geordende soorten, of de
…/…
afwezigheid ervan, gescheiden door een schuine streep

3.5 Veldcontrole (2006 – 2009)
veld_bron: bronvermelding veldcontrole
veldwerk voor de inventarisatie van het habitattype 3260 (2006 t.e.m.
INBO
2009), uitgevoerd door INBO
geen controle
geen veldcontrole uitgevoerd
…/…
combinatie van verschillende veldbezoeken, chronologisch geordend per
waarnemingsdatum en gescheiden door een schuine streep
18
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veld_datum
…
…/…

datum of maand van de waarneming
combinatie van datums of perioden van verschillende veldcontroles,
chronologisch geordend en gescheiden door een schuine streep

veld_TypSoort: aangetroffen typische soorten tijdens veldcontrole
afkorting van soort
typische soort, afgekort zoals in Tabel 2
geen typische soorten aangetroffen
…/…
chronologisch per waarnemingsdatum geordende soorten, of de
afwezigheid ervan, gescheiden door een schuine streep

3.6 Verwerking
opmerking
det x is fout (=y)
polders
LuronNat stond in
plas

volgens literatuurgegevens of veldcontrole is de determinatie van soort x
hoogstwaarschijnlijk fout; het gaat om soort y
is gelegen in polders; wordt dus niet als habitattype 3260 beschouwd
de typische soort werd voorheen aangetroffen in stilstaand water, niet in
de waterloop die er vlakbij ligt

nauwkeurigheid_ruimtelijk: ruimtelijke nauwkeurigheid van het lijnsegment (zie § 2.4)
de grenspunten van het waterloopsegment zijn overgenomen uit de
EcoInv
studies ‘Ecologische Inventarisatie en Visievorming’
de situering van de typische soorten werd aangeduid door medewerkers
expert
van het INBO of van de Nationale Plantentuin van België
exact
de exacte locatie van het waterloopsegment werd in het veld vastgesteld
extrapolatie van een segment gelegen tussen 2 segmenten waarvan
extrapol
gegevens gekend zijn; in het segment zelf is geen waarneming verricht
de begrenzing van het waterloopsegment is niet gekend; de locatie van de
sch
grenspunten is geschat
segmentbegrenzing door groepering en extrapolatie van locaties van
vc
veldcontrole in 2006, 2007, 2008 en 2009
nauwkeurigheid_conclusie: meest recente gegevensbron waarop de conclusie (habitat of geen
habitat) is gebaseerd (zie § 2.4)
Beyen et al. (2004)
Beyen et al. (2004)
Ecologische inventarisatiestudie, zoals aangegeven in het veld
EcoInv
‘rec_bron’
Ecologische inventarisatiestudie, aangepast aan de gegevens vermeld in
EcoInv aangepast
het veld ‘opmerking’
het voorkomen van één of meerdere typische soorten is gemeld door K.
expert
Decleer, L. Denys, R. Guelinckx, L. Lommaert, W. Mertens, J. Packet, K.
Van Looy (INBO) en/of A. Ronse (Nationale Plantentuin van België)
de conclusie van het nabijgelegen geïnventariseerde segment is
extrapol
geëxtrapoleerd naar dit segment
Leyssen ea (2005)
Leyssen et al. (2005)
Schneiders ea (2004)
Schneiders et al. (2004)
Van Belleghem (2007) Van Belleghem et al. (2007)
Van Steen (2000)
Van Steen (2000)
vc
veldcontrole door INBO in 2006, 2007, 2008 of 2009

3.7 Conclusie
CONCLUSIE: aan- of afwezigheid van het habitattype 3260
3260
aanwezigheid van het habitattype 3260
gh
afwezigheid van het habitattype 3260; geen habitat
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4 Metadata van het digitaal bestand
4.1 Overzicht
Doel productie
Aanmaken van een digitale kaart die de situering van het habitattype 3260 weergeeft, teneinde
een referentiekader te bieden voor biotoop- en habitatinformatie voor het Vlaamse
gebiedsgerichte beleid.
Gebruik
•
Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, ANB.
•
Doel: afleiden van cijfermateriaal over de verspreiding, de oppervlakte, het areaal en de
zeldzaamheid van dit Vlaamse Natura 2000 habitattype voor de natuurrapportage, de
rapportage van de staat van instandhouding aan de Europese Commissie en de opmaak van
regionale en gebiedsgerichte instandhoudingsdoelen. Analysen ten behoeve van de
implementatie van de regionale en internationale regelgevingen en het Vlaamse
gebiedsgerichte beleid.
Datamodellen
Lijntopologie
Taal
Nederlands
Verwante datasets
•
Indicatieve situering van de Natura 2000 habitats, versie 5.2 (Paelinckx et al., 2009b)
•
Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 7220 “Kalktufbronnen
tufsteenformatie (Cratoneurion)” (De Saeger et al., 2009)

met

4.2 Attributen
1. Naam: naam van de waterloop
Code: naam
Definitie: naam die de VHA-waterloop (versie 435 of 714) draagt bij zijn monding, z.g. VHAroepnaam van de waterloop
Domein: vrije tekst, maximaal 40 karakters
2. Naam: methode voor het bepalen van de breedte van het waterloopsegment
Code: breedte_methode
Definitie: methode voor het bepalen van de breedte van het waterloopsegment
Domein: tekst, zie § 3.2
3. Naam: breedte van het waterloopsegment
Code: breedte_m
Definitie: breedte van het waterloopsegment (uitgedrukt in meter)
Domein: > 0,00
4. Naam: lengte van het waterloopsegment
Code: Shape_Length
Definitie: lengte van het waterloopsegment (uitgedrukt in meter)
Domein: > 0,000000
5. Naam: bronvermelding gegevens van het recente verleden
Code: his_bron
Definitie: bronvermelding van de gegevens van het recente verleden (zie § 3.3)
Domein: tekst, zie § 3.3
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6. Naam: datum of maand van de waarneming (gegevens uit het recente verleden)
Code: his_datum
Definitie: datum of maand van de waarneming van gegevens uit het recente verleden
Domein: vrije tekst; jaartal-maand of jaartal-maand-dag
7. Naam: typische soorten (gegevens uit het recente verleden)
Code: his_TypSoort
Definitie: typische soorten (gegevens uit het recente verleden) (zie § 3.3)
Domein: tekst, zie § 3.3
8. Naam: bronvermelding recente literatuur
Code: rec_bron
Definitie: bronvermelding recente literatuur (zie § 3.4)
Domein: tekst, zie § 3.4
9. Naam: datum of periode van de waarneming (recente gegevens)
Code: rec_datum
Definitie: datum of periode van de waarneming van de recente literatuur
Domein: vrije tekst; jaartal of datum (jaartal-maand-dag) of beschrijving van periode
10. Naam: typische soorten (recente gegevens)
Code: rec_TypSoort
Definitie: typische soorten (recente gegevens) (zie § 3.4)
Domein: tekst, zie § 3.4
11. Naam: bronvermelding veldcontrole
Code: veld_bron
Definitie: bronvermelding van veldcontrole (zie § 3.5)
Domein: tekst, zie § 3.5
12. Naam: datum of maand van de waarneming (veldcontrole)
Code: veld_datum
Definitie: datum of maand van de waarneming van de veldcontrole
Domein: vrije tekst; jaartal-maand of jaartal-maand-dag
13. Naam: typische soorten (veldcontrole)
Code: veld_TypSoort
Definitie: typische soorten (veldcontrole) (zie § 3.5)
Domein: tekst, zie § 3.5
14. Naam: opmerking
Code: opmerking
Definitie: opmerking over o.a. typische soorten
Domein: tekst, zie § 3.6
15. Naam: ruimtelijke nauwkeurigheid van het lijnsegment
Code: nauwkeurigheid_ruimtelijk
Definitie: ruimtelijke nauwkeurigheid van het lijnsegment
Domein: tekst, zie § 3.6
16. Naam: nauwkeurigheid van de conclusie
Code: nauwkeurigheid_conclusie
Definitie: recentste gegevensbron waarop de conclusie (habitat of geen habitat) is
gebaseerd (zie § 3.6)
Domein: tekst, zie § 3.6
17. Naam: aan- of afwezigheid van habitattype 3260
Code: CONCLUSIE
Definitie: aan- (3260) of afwezigheid (gh) van habitattype 3260
Domein: tekst; ‘3260’ of ‘gh’
Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260

21

4.3 Kwaliteit
Bewerkingen
1. Organisatie: MVG-LIN-AMINAL-afdeling Water
Methode: opmaak van de Vlaamse Hydrologische Atlas – Waterlopen
Uitvoering: overheidsinstellingen van de Vlaamse provincies en Vlaamsgewestelijke
instellingen (o.a. AGIV), waarbij de Afdeling Water van AMINAL als centrale beheerder
optreedt
Doel: geometrische - en objectreferentie voor waterlopen en waterwegen in Vlaanderen.
Weerspiegelt de actuele toestand en ligging van waterlopen, toestand 30/11/2006; VHAwaterlopen versie 435
2. Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Methode: digitalisatie van de grenspunten van habitat-3260-waardige en niethabitatwaardige
waterloopsegmenten
op
basis
van
de
locaties
van
diverse
literatuurgegevens en veldgegevens van 2006 en 2007
Uitvoering: An Leyssen
Doel: begin- en eindpunten van waterloopsegmenten vastleggen
3. Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Methode: door middel van de door ESRI opgestelde tool ‘SplitLinesAtPoints’ (Lundeen,
2005) ‘knippen’ van habitatwaardige en niet-habitatwaardige segmenten uit het digitale
bestand van de Vlaamse waterlopen (1), a.d.h.v. de gedigitaliseerde grenspunten (2);
aanvullen van de attributentabel met relevante informatie
Uitvoering: An Leyssen m.m.v. Carine Wils
Doel: opstellen van een digitaal GIS-bestand dat de verspreiding van het habitattype 3260
versie 1.2 in Vlaanderen bevat
4. Organisatie: VMM
Methode: opmaak van de Vlaamse Hydrologische Atlas – Waterlopen
Uitvoering: overheidsinstellingen van de Vlaamse provincies en Vlaamsgewestelijke
instellingen (o.a. AGIV), waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij als centrale beheerder
optreedt
Doel: geometrische en objectreferentie voor waterlopen en waterwegen in Vlaanderen.
Weerspiegelt de actuele toestand en ligging van waterlopen, toestand 05/08/2009; VHAwaterlopen versie 714
5. Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Methode: digitalisatie van de grenspunten van habitat-3260-waardige en niethabitatwaardige
waterloopsegmenten
op
basis
van
de
locaties
van
diverse
literatuurgegevens en veldgegevens van 2008 en 2009, rekening houdend met het resultaat
van (3)
Uitvoering: An Leyssen
Doel: begin- en eindpunten van waterloopsegmenten vastleggen
6. Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Methode: door middel van de door ESRI opgestelde tool ‘SplitLinesAtPoints’ (Lundeen,
2008) ‘knippen’ van habitatwaardige en niet-habitatwaardige segmenten uit het digitale
bestand van de Vlaamse waterlopen (4), a.d.h.v. de gedigitaliseerde grenspunten (5);
toevoegen van deze segmenten aan de habitatkaart versie 1.2 (3); aanvullen van de
attributentabel met relevante informatie
Uitvoering: An Leyssen m.m.v. Carine Wils
Doel: opstellen van een digitaal GIS-bestand dat de verspreiding van het habitattype 3260
versie 1.3 in Vlaanderen bevat
7. Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Methode: Metadata en handleiding bij het GIS-bestand
Uitvoering: An Leyssen
Doel: documenteren en gebruikshandleiding
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4.4 Referentiesysteem
Type
Direct
Direct ruimtelijk referentiesysteem
Ellipsoide: Hayford 24
Geodetische datum: BD 72
Kaartprojectie: Lambert 72/50
Hoogtereferentiesysteem: TAW

4.5 Begrenzing
Horizontale begrenzingen (omschrijvende rechthoek)
Status: Huidige begrenzing
Minimum X: 25361 m
Minimum Y: 153941 m
Maximum X: 258448 m
Maximum Y: 243659 m
Horizontale begrenzingen (geografisch gebied)
Status: Huidige begrenzing
Indirect referentiesysteem: Vlaanderen

4.6 Administratie
Organisaties
Nr.
Naam
1
Instituut
2
Instituut
3
Instituut
4
Instituut

voor
voor
voor
voor

Contact
Nr.
Naam
1
bwk@inbo.be
bwk@inbo.be
2

NatuurNatuurNatuurNatuur-

en
en
en
en

Bosonderzoek
Bosonderzoek
Bosonderzoek
Bosonderzoek

Rol
Beheerder
Eigenaar
Producent
Verdeler

Organisatie
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Rol
Technisch beheerder
Commercieel beheerder

Gebruiksvoorwaarden
1.
De ruimtelijke en inhoudelijke informatie is volledig verkrijgbaar op aanvraag.
2.
De bestanden mogen uitgeleend worden aan derden, mits deze op de hoogte worden
gebracht van het auteursrecht en van onderhavige gebruiksvoorwaarden.
3.
Van de gegevens mogen papieren werkdocumenten afgeleid worden in kleine
hoeveelheden en dit enkel d.m.v. plotten of kopiëren. Voor het produceren van grote
hoeveelheden, bv. door middel van drukpersen, dient de gebruiker de toelating te
krijgen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
4.
De gebruiker heeft niet het recht de gegevens te commercialiseren.
5.
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade ten gevolge van, of naar aanleiding van het gebruik van de gegevens.
6.
De gebruiker zal in alle publicaties, rapporten, verslagen en kaartmateriaal waarin
gebruik of melding wordt gemaakt van de gegevens refereren naar dit bestand volgens
de op pagina 2 weergegeven wijze.
7.
De gebruiker verbindt er zich toe om eventuele fouten of tekortkomingen, die
vastgesteld worden in, of in verband staan met de ter beschikking gestelde data, zowel
voor wat betreft de inhoud, als voor wat betreft het gebruik, te melden aan het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek.
8.
Alle digitale afgeleide bestanden, voor zover er geen wettelijke of commerciële
beperkingen gelden, worden gemeld en overgemaakt aan het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek.
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Auteursrecht
De gegevens zijn eigendom van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, zijn strikt
persoonlijk en zijn beschermd door de wet op de auteursrechten.
Prijsinformatie, formaten, media
Download van shape-files via ftp://ftp.inbo.be/Natura2000: gratis
Deze shape-files bevatten enkel de lijnen met habitatwaardige en niet-habitatwaardige 3260segmenten en dus niet de topografische ondergrond, e.a.
Distributie-eenheid
Vlaams gewest

4.7 Ondersteuning
Technische ondersteuning: het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek levert geen technische
ondersteuning.
Inhoudelijke ondersteuning: bwk@inbo.be
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