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Nood aan specifieke aandacht voor 
zoetwaterbiodiversiteit 

– Hoge biodiversiteit vgl. oppervlakte zoetwater 
(~0.8%) 

– Hogere (extinctie)druk  

 voor dit type milieu 
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Lipotes vexillifer  

Recently extinct species 
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Incilius periglenes 



Internationale beoordeling:  
focus biodiversiteit (1/2) 

• Wereldwijde 
inspanning om 
achteruitgang van 
biodiversiteit een 
halt toe te roepen  

– Biodiversiteitverdrag 
(CBD) – Aichi 
doelstellingen voor 
2020 

 



Internationale beoordeling:  
focus biodiversiteit (2/2) 

• Sustainable 
Development Goals – 
Duurzame 
Ontwikkelingsdoel-
stellingen 

 



Internationale opvolging 



Een kleine zijsprong:  
Wat is GEO BON? 

Consortium van partners die het oprichten van 
een biodiversiteitsobservatienetwerk willen 
ondersteunen 

• Gestart in 2008, georganiseerd in 
werkgroepen en regionale/thematische BONs 

• Eén van de GEO flagships & SBA’s 

• Belangrijkste producten: BON in a Box & EBVs 



Wat zijn EBVs? 

• Minimum set van 
variabelen om de 
“biodiversiteitshartslag” 
van de planeet te 
meten 

• Geproduceerd op basis van 
gegevens van internationale 
(NASA, ESA, GBIF, USGS, CEOS...), 
nationale, regionale (GDI-DE, 
Data.Gov...) en private data 
providers (DigitalGlobe, Esri…) 

 

http://geobon.org/essential-biodiversity-variables/what-are-ebvs/ 
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EBVs: stand van zaken? 



EBVs - Zoetwater 

• Toepassing van EBV-framework in zoetwater – 
evaluatie van beschikbare kennis wat betreft: 

– Genetische diversiteit 

– Populaties 

– Soortskenmerken 

– Gemeenschapsstructuur 

– Ecosysteemstructuur 

– Ecosysteemfunctie 

Turak et al. (2016). Essential Biodiversity Variables for measuring change in global freshwater 

biodiversity. Biological Conservation, 1–9. http://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.09.005 



EBVs – tabel met prioriteiten 



Genetische diversiteit 

• Uitbreiden van referentiedatabase van 

DNA sequenties voor vertebraten en 

geselecteerde macro-invertebraten 

• Verbeteren van methodieken voor eDNA 

analyse 

• Integratie van eDNA technieken in 

monitoringsprogramma’s 



Populaties 

• Species Distribution Models: Verfijnen en 

valideren van modellen voor verspreiding van 

soorten 

• Citizen Science: Verbeteren van tools en 

mogelijkheden om geïnteresseerde burgers te 

betrekken bij het registreren van observaties van 

zoetwatersoorten 



Soortskenmerken 

• Verzamelen en genereren van gegevens 

rond soortskenmerken van 

zoetwatersoorten, in het bijzonder voor de 

tropen 

• Bouwen van een wereldwijde open-access 

database van soortskenmerken 



Gemeenschapsstructuur 

• Ontwikkelen/vastleggen van globale 

standaarden voor monitoring en analyse 

van de integriteit van 

invertebratengemeenschappen in rivieren 

• In kaart brengen van soortenrijkdom en 

turn-over met als doel de toestand van de 

wereldwijde biodiversiteit te analyseren 

• Opnemen van soortsinteracties in 

analyses van zoetwatergemeenschappen 



Ecosysteemstructuur 

• Testen van kostenefficiënte remote 

sensing methodes voor het karteren van 

specifieke habitatkenmerken op fijne 

schaal 

• Voltooien van wereldwijde kartering van 

draslanden (wetland extent) op hoge 

spatiale resolutie 



Ecosysteemfunctie 

• Ontwikkelen van survey- en monitoring 

methodes om temporele trends in de 

opbrengst van zoetwatervisserij op te 

volgen 

• Piloot-monitoringprojecten rond 

ecosysteemfunctie 



EBVs & Ecologische 
kwaliteitsbeoordeling 

• Waterkwaliteitsmonitoring vs. 
biodiversiteitsmonitoring 

– Overlap in ruwe data o.a. wat betreft 
gemeenschapssamenstelling 

– … maar nog geen consensus over focus voor EBVs 

• Evolutie van ecologische kwaliteitsbeoordeling 

– Gebruik genetische technieken, satelliet en 
luchtbeelden, betrekken citizen scientists? 

– Bijkomende focus op processen (o.a. EF)? 



EBVs prioriteiten & Ecologische 
kwaliteitsbeoordeling 

• Uitwerken specifieke EBVs via GEO BON 
werkgroepen en BONs 

– Ondersteunen FW BON of partners (incl. FIP) 

• Samenbrengen van data voor analyse, 
opstellen van EBVs 

– Focus van FIP 
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1. Wereldwijd afgestemde staalname 

2. Wereldwijd uitwisselbare data 

3. Centrale data mobilisatie  

4. Modellering van de toestand van de biodiversiteit 

5. Wereldwijde tijdsreeksen van de toestand van de 

biodiversiteit   

6. Rigoureus gegevens voor het ondersteunen van 

beleid en beheer op verschillende schalen 

FW BON – Freshwater Biodiversity Observation Network 
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December  2016: Initiatie en indienen voorstel bij GEO BON 

secretariaat 

• 85 stichtende leden 

• Interim coördinatie: 17 leden 2-3 van elk continent. 

• Adviescomité (6 leden) 

Jan-Feb 2017: Contacten met partners 

• GEO-Wetlands, GEO Water, GEO Ecosystems, 

GLEON, GBIF, FIP, Ramsar, IUCN, CBD, IPBES , 

SWOS and SWFP  

Oprichting 



Data mobilisatie 

• Biodiversiteitsgegevens in het algemeen:  

– GBIF 

– NLBIF 

• Focus op zoetwater:  

– specifieke instituten 

– FIP 

– doelgerichte projecten rond data mobilisatie 



Initiatieven om data samen te brengen 
in een centraal netwerk 

Internationaal: Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) 



Zoetwaterbiodiversiteitsdata 

• Substantieel aantal 
monitoringingprogramma’s en 
wetenschappelijke studies 

• … maar beperkte publieke 
(systematische) beschikbaarheid van 
gegevens 

• Met verloop van tijd zijn data 
moeilijker te verkrijgen (“data decay”) 

? 



The network for 

freshwater research:  

data, tools and 

resources for science 

and policy support 

www.freshwaterplatform.eu  

http://www.freshwaterplatform.eu/


Projectmatig: Tweeledige 
benadering van data mobilisatie 

• “Redden” van individuele datasets van 
projectpartners en externe geïnteresseerden 

• Opbouwen en uitwisselen van expertise rond 
systematische data publicatie 



© GEO Secretariat 

Bedankt! 


