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BrabantInZicht.nl geeft inzicht in de toestand van natuur, water en milieu 
in Brabant. De site bevat feitelijke gegevens en presenteert deze op een 
overzichtelijke manier. Deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk en 
vrij te gebruiken. 

Wat staat er in?
In de thematische verhalen ‘Natuur’, ‘Water’ en ‘Milieu’ worden de belangrijkste trends zichtbaar in kaarten, 

foto’s en grafieken. Het is ook mogelijk om zelf data te selecteren en te visualiseren in kaarten en grafieken.

De informatie op de site helpt bij het beantwoorden van vragen als:
Hoe ontwikkelt de waterkwaliteit in Brabant zich?

Hoe staat het met de biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden en in het agrarische landschap?

Hoe ontwikkelt de luchtkwaliteit in Brabant zich? 

Bescherming tegen water

Schoon en natuurlijk water

Beschikbaarheid van water

WATER MILIEU

Veilig en gezond boven
 de grond

Veilig en gezond onder 
de grond
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NATUUR

Natuur in Brabant

Het Natuur Netwerk Brabant

Het agrarisch landschap



Meetgegevens provincie Noord-Brabant 

Meetgegevens Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland

Meetgegevens Brabant Water

Meetgegevens RIVM

Meetgegevens RAVON, SOVON, Vlinderstichting 

Meetgegevens Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap (onderdeel Verdroging, 

per dec. 2017 beschikbaar)

BrabantInZicht.nl is een gezamenlijk product van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. 

Meer informatie: www.BrabantInZicht.nl

Bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en overige belangstellenden: iedereen kan en mag de gegevens 

van BrabantInZicht gebruiken. Bijvoorbeeld om (nieuw) beleid op te baseren, of om 

onderzoek te doen.

Zo gebruikt de Provincie Noord-Brabant de gegevens voor beleidsevaluaties en beleidsontwikkeling, 

bijvoorbeeld de evaluatie van het provinciale natuurbeleid BrUG. 

De waterschappen benutten de gegevens bijvoorbeeld om aanvullend beleid op te stellen om de 

waterkwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren.

Bronnen:

Voor wie is het?

BRABANT INZICHT
T O E S TA N D N AT U U R  WAT E R  M I L I E U


