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Jurgen Tack verlaat het INBO en wordt nieuwe
secretaris-generaal van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Op 1 november 2015 wordt Jurgen Tack de nieuwe secretaris
generaal van het FWO. Hij volgt daarmee Elisabeth Monard op
die met pensioen vertrekt.
Meer...

Duinen doen het goed
INBO monitort de toestand van de biodiversiteit aan de kust. Uit
de meest recente inventarisatie blijkt dat het daar goed mee
gaat, al baren de verminderde dynamiek van de duinen en de
exponentiële uitbreiding van nietinheemse struiken wat zorgen.
Meer...

Debat in Vlaanderen rond vos en everzwijn
brengt partijen niet dichter bij mekaar,
integendeel
De terugkeer van (bijna) verdwenen diersoorten zoals vos en
everzwijn heeft de voorbije jaren een hardnekkig debat doen
ontstaan. Uit INBOonderzoek blijkt dat dit debat de partijen niet
dichter bij mekaar brengt, maar integendeel oude
tegenstellingen bevestigt en zelfs versterkt .
Meer...

Rapport Zeeschelde 2014
Jaarlijks brengt het INBO verslag uit over de toestand van de
Zeeschelde in het kader van het project MONEOS. Het verslag
voor 2014 werd zopas gepubliceerd.
Meer...

Best practice voor best practices bij exoten
Het nieuwe INBOrapport "Basisdocument voor het opmaken van
een code van goede praktijk (best practice) voor invasieve
exoten" wil een algemene leidraad zijn bij het opstellen van
goede praktijken voor het exotenbeheer.
Meer...

Ecosysteemdiensten doorgelicht voor
ontwikkeling van ambitieus centraal stadspark
in Genk
In het kader van het Ecoplanproject zette het INBO samen met
de stad Genk een participatief onderzoek op voor het
inventariseren en waarderen van ecosysteemdiensten. Centraal
staat de de Stiemerbeekvallei.
Meer...

Adviezen in de kijker
In deze nieuwsbrief bekijken we twee recente adviezen in detail:

In deze nieuwsbrief bekijken we twee recente adviezen in detail:
Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de
plantentuin in Meise
Advies ter ondersteuning van een gebiedsvisie voor
broedende weidevogels in de Noorderkempen
Meer...

Indicatoren in de kijker
De indicatoren rond de verwerving van natuurgebieden door
zowel erkende natuurverenigingen als door de overheid
vertonen een dalende trend.
Meer...

Stakeholdermeeting invasieve uitheemse
soorten
Op 7 oktober 2015 vindt in Brussel een stakeholdermeeting over
invasieve uitheemse soorten plaats.
Meer...
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Jurgen Tack verlaat het INBO en wordt
nieuwe secretaris‐generaal van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
17092015
Brussel

Op 1 november 2015 wordt Jurgen
Tack de nieuwe secretarisgeneraal
van het FWO. Hij volgt daarmee
Elisabeth Monard op die, na 10
jaar aan het hoofd van het FWO,
met pensioen vertrekt. Jurgen
Tack, zelf een voormalig FWO
mandataris, leidde meer dan 8 jaar
het Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek.
De heer Tack (48), getrouwd en
drie kinderen, is doctor in de
wetenschappen (VUB, 1997) en
houder van een MBA (Vlerick, 2011). Bij het begin van zijn loopbaan kon hij als
bioloog, dankzij het FWO, pre en postdoctoraal onderzoek doen, over de
chemische communicatie bij oesters, wat in de jaren 90 leidde tot een
succesvolle spinoff in OostAfrika. Tussen 2000 en 2007 werkte hij aan
stimulansen voor internationale onderzoeksfinanciering bij het Belgisch
Biodiversiteitplatform. Sinds 2007 is hij administrateurgeneraal bij de Vlaamse
wetenschappelijke instelling Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO),
waar hij een team leidt van 250 personen.
Na een uitgebreide rekrutering, selectie en assessmentsprocedure door een
commissie van vaste en onafhankelijke FWObestuurders, werd de heer Tack
gekozen uit een shortlist van 6 kandidaten. Zijn brede onderzoekervaring, maar
ook zijn ruime managementervaring in wetenschappelijk onderzoek en
onderzoeksbeleid waren van doorslaggevend belang in de keuze van de heer
Tack. Hij zal op 1 november 2015 het mandaat van secretarisgeneraal van het
FWO voor minimum 6 jaar opnemen. Grote uitdaging wordt het integreren van
een aantal IWTprogramma’s en de Herculesprogramma’s in het vernieuwde
FWO.
Tegelijk betekent de aanstelling van de heer Tack het afscheid van Elisabeth
Monard. Onder haar leiding van de afgelopen 10 jaar heeft het FWO een
belangrijke evolutie doorgemaakt naar een moderne administratie die het
voortouw neemt in digitalisering, klantvriendelijkheid, bestuursefficiëntie en
corporate governance. Zij was de drijvende kracht achter de omvorming van de
FWOevaluatieprocedures, conform de Europese best practices. Zo heeft zij het
FWO als vlaggenschip van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op de
Vlaamse, Belgische en Europese kaart geplaatst.

“Ik ben zeer vereerd met deze nieuwe uitdaging,” zei Jurgen Tack in een reactie,
“het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen behoort tot een
van de beste en meest excellente in de wereld. Mijn voorgangster heeft het tot
de locomotief van het Vlaamse innovatietraject gemaakt, een traject dat ik zeker
voort wil zetten.”

Over het FWO
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek  Vlaanderen (FWO) stimuleert het
ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke
disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers (2950 in 2014) en
onderzoeksprojecten (1400 projecten in 2014). Het FWO krijgt financiële steun
hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale
Overheid, Europese instellingen en vele bedrijven en stichtingen.
Persinfo
CC Strategies, Sven Usé, Fountain Plaza – Belgicastraat 1  1930 Zaventem, Tel. 02 704 56 90 – mob
0498 51 40 30, suse@ccstrategies.be

Duinen doen het goed (NB 09/15)
Het project ‘Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust’ (PINK)
heeft als doel een vinger aan de pols te houden van de biodiversiteit aan onze kust.
Daarnaast wil het de resultaten van het gevoerde natuurbeheer evalueren.Het project
startte in 2007 en wordt uitgevoerd door het INBO in opdracht van het Agentschap voor
Natuur en Bos. Flora en vegetatie staan centraal, maar we bekijken ook broedvogels,
een selectie van ongewervelden en de amfibieën en libellen in poelen.

Flora en vegetatie evolueren overwegend positief in de onderzochte
duingebieden. In de vegetatieproefvlakken zien we na gemiddeld 5 jaar
aangepast beheer een duidelijke toename van de kenmerkende soorten van
duingraslanden en duinvalleien. Tegelijk gaan ongewenste soorten van ruigten
en storingsmilieus achteruit.
Ook de open waters doen het goed. De populaties van rugstreeppad,
kamsalamander en boomkikker bijvoorbeeld, breiden zich lokaal sterk uit. Vooral
typische duinvalleisoorten zijn in sterke mate afhankelijk van het beheer.
Naast de positieve tendensen is er een verminderde dynamiek van de duinen
merkbaar. Voor deze evolutie is een combinatie van natuurlijke en menselijke
factoren verantwoordelijk. De meest kenmerkende fauna en flora van onze
kustduinen krijgt het hierdoor steeds moeilijker. Ook de exponentiële uitbreiding
van nietinheemse struiken zoals mahonie, Amerikaanse vogelkers en
rimpelroos, is een evolutie met negatieve impact op de biodiversiteit.

Sam Provoost, Wouter Van Gompel, Ward Vercruysse, Jo Packet & Luc Denys
Meer lezen? Provoost S, Van Gompel W, Vercruysse E, Packet J en Denys L
(2015). Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, PINK
II. Eindrapport periode 20122014. Rapporten van het Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek 2015 (8890955). Instituut voor Natuur en Bosonderzoek,
Brussel.

Debat in Vlaanderen rond vos en everzwijn
brengt partijen niet dichter bij mekaar,
integendeel (NB 09/15)
De terugkeer van (bijna) verdwenen diersoorten zoals vos en everzwijn heeft de
voorbije jaren een hardnekkig debat doen ontstaan. Uit INBOonderzoek blijkt
dat dit debat de partijen niet dichter bij mekaar brengt, maar integendeel oude
tegenstellingen bevestigt en zelfs versterkt.
Het INBO bestudeerde de discussies die van 1995 tot 2013 werden gevoerd op
diverse fora, waaronder massamedia, sociale media, ledentijdschriften, websites
van organisaties, en in het Vlaams Parlement.
Ons onderzoek laat zien dat in die fora dezelfde argumenten voortdurend
worden herhaald.
Opvallend is ook dat de discussies zich steeds ontwikkelen in de richting van drie
tegenstellingen:
Horen de dieren hier thuis of niet?
Zijn ze nuttig of schadelijk?
Moeten wij hun aantallen reguleren of reguleert de natuur dat zelf?

Om hun argumenten kracht bij te zetten, maken de betrokkenen gebruik van
verschillende strategieën. Zo gebruiken ze strijdbare taal (‘de strijd tegen het wilde
varken wordt op verschillende fronten geopend’) en intensiverende termen (jagers
veroorzaken ‘een bloedbad’). Tegenstellingen worden benadrukt en overdreven (zij: de
natuurfundamentalisten versus wij: de ‘échte’ natuurliefhebbers) en problemen worden
complexer gemaakt door verbanden te leggen die voorheen niet bestonden. Een
voorbeeld hiervan is het koppelen van predatie door vos aan natuurdoelstellingen.
Andersdenkenden worden bekritiseerd, gestigmatiseerd en bij momenten zelfs
ontmenselijkt.

De discussies worden veelal gevoerd tussen gelijkdenkenden in de eigen media.
Hierdoor worden tegenstellingen tussen groepen in stand gehouden en verder
aangescherpt.
Het resultaat is dat de discussies zelf, onbedoeld, een verdere polarisatie tot
gevolg hebben. Het begrijpen en herkennen van deze patronen kan helpen om

het debat om te buigen naar een meer constructieve dialoog tussen de
betrokken partijen.
Ann Van Herzele, Noelle Aarts en Jim Casaer
Meer lezen?
Van Herzele A., Aarts N., Casaer J. 2015. Wildlife comeback in Flanders: tracing the fault
lines and dynamics of public debate. European Journal of Wildlife Research 61: 539555.
Van Herzele A., Aarts N., Casaer J. 2015. To protect or to kill? Polarising dynamics of
public debate on foxes and wild boar in Flanders

Zeeschelde‐rapport 2014 (NB 09/15)
Jaarlijks rapporteert het INBO over de
toestand van de Schelde. We beschrijven dan
hoe de biologische diversiteit in onze grootste
getijdenrivier evolueert.
In 2014 krioelde het water van het leven met
een hoge biomassa aan (aas)garnalen en
grote aantallen vissen. Spiering, een
trekvissoort, plant zich ondertussen al enkele
jaren massaal voort en is momenteel de
dominante vissoort. Maar de fint, die hogere
eisen stelt, kon zich voor het derde jaar op rij
niet succesvol voortplanten. Het aantal
vissoorten met een succesvolle
voortplantingscyclus in de Zeeschelde is
stabiel, maar neemt af in de Rupel sinds 2010.
De biomassa aan bodemdieren (staalname
najaar 2013) gaat verder omlaag in de Nete,
de Dijle, de Rupel en de Durme. In de Zenne
en de zwak brakke en zoete Zeeschelde
noteerden we gelijkblijvende tot iets hogere
biomassa’s.
Het aantal overwinterende watervogels is de laatste jaren stabiel.
We maakten ook een nieuwe ecotopenkaart (toestand 2013). Hieruit blijkt een
toename aan slik en schorhabitat in de Zeeschelde sinds 2010. Dit is te danken
aan een daling van de laagwaterstand en de voltooiing van veiligheids en
natuurinrichtingsmaatregelen. Daarbij wordt extra ruimte voor de rivier
gecreëerd. Deze werken vinden onder andere plaats in het kader van het
SIGMAplan. In de BenedenZeeschelde is er een toename van natuurlijk, hard
substraat. Deze hardsubstraatzones zijn veen of kleilenzen die zichtbaar worden
door het eroderen van bovenliggende, zachtere bodemlagen. Als deze trend zich

doorzet, kan dit een aanwijzing zijn van toenemende stroming en/of meer
golfimpact op de oevers. In de BovenZeeschelde stelden we een toename van
diepwaterzones vast.
Gunther Van Ryckegem
Meer lezen? Van Ryckegem G. (red.), Van Braeckel A., Elsen R., Speybroeck J.,
Vandevoorde B., Mertens W., Breine J., De Regge N., Soors J., Dhaluin P., Terrie
T., Van Lierop, F., Hessel K., Froidmont, M. & Van den Bergh E. (2015). MONEOS
– Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014.
Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats
en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek 2015 (8990774). Instituut voor Natuur en Bosonderzoek,
Brussel.

Best practice voor best practices bij
invasieve exoten (NB 09/15)
Terreinbeheerders en exotenbestrijders zijn
steeds op zoek naar actuele informatie over
mogelijke beheermethodes voor invasieve
exoten. Het Basisdocument voor het
opmaken van een code van goede praktijk
(best practice) voor invasieve exoten wil een
algemene leidraad zijn bij het opstellen van
goede praktijken voor het exotenbeheer. Het
is gebaseerd op een screening van bestaande
best practices en literatuur over dit
onderwerp.
Soortenbeheer is maatwerk. Vaak zijn
verschillende beheermethodes bekend, met
elk een verschillende effectiviteit. De
beheerder moet dan een keuze maken
rekening houdend met de lokale situatie, de
juridische mogelijkheden en de ruimere
context van een gebied. Beheerstrategieën
kunnen onder andere preventieve acties, het
reguleren van populatieaantallen,
schademitigerende maatregelen of landschapsmodificatie omvatten. De
methodes, het benodigde materieel en de kosten dienen gedetailleerd
beschreven te worden, inclusief de nodige nazorg, afvoer van materiaal, de
benodigde vergunningen en registratie, aspecten van dierenwelzijn, enzovoort.
Door in te gaan op al deze aspecten is het rapport een handig naslagwerk of
werkdocument voor al wie best practices voor soortenbeheer moet (laten)
opmaken.

Tim Adriaens, Jim Casaer
Meer lezen? Adriaens T., Vandegehuchte M., Casaer J. (2015). Basisdocument
voor het opmaken van een code van goede praktijk (best practice) voor
invasieve exoten. Rapporten van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek
2015 (INBO.R.2015.7041776). Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel.

Ecosysteemdiensten doorgelicht voor
ontwikkeling van ambitieus centraal
stadspark in Genk (NB 09/15)
Onderzoekers van het team Natuur & Maatschappij van het INBO werkten de voorbije
maanden aan een analyse van de Stiemerbeekvallei in Genk. In het kader van het
Ecoplanproject zetten we samen met de stad Genk een participatief onderzoek op voor
het inventariseren en waarderen van ecosysteemdiensten. De Stiemerbeekvallei vormt
een centrale groenblauwe ader door het centrum van Genk, maar is vandaag nog erg
versnipperd en ondergewaardeerd. De stad Genk heeft de ambitieuze doelstelling om,
samen met de bewoners, deze vallei te ontwikkelen tot een centrale en multifunctionele
stedelijke groenzone.

Samen met de verschillende stadsdiensten en onderzoekers van de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse
Landmaatschappij, werd een groot aantal regulerende, ondersteunende en
culturele diensten geïnventariseerd en gewaardeerd. We verzamelden ook
enthousiaste en kritische ideeën voor de ontwikkeling van ‘Stadspark
Stiemerbeekvallei’.
Deze analyse leverde cruciale input voor de Open Oproep van de Vlaams
Bouwmeester. In een volgende fase wordt de analyse voortgezet in
samenwerking met de geselecteerde ontwikkelaar en de stad Genk. Op de
planning staan onder meer een participatieve kartering en waardering van
ecosysteemdiensten in de vijf Genkse wijken die het stadspark zal bestrijken.
Door wetenschap, beleid en bewoners te verbinden in actieonderzoek draagt
het INBO bij aan duurzame ontwikkeling in tastbare projecten.
Sander Jacobs

Adviezen in de Kijker (NB 09/15)
Advies over faunabeheer (ree, Canadese gans) in de plantentuin te
Meise
Sinds 2003 leven er reeën in de plantentuin van Meise. Hun aantal is intussen

gestegen tot 8 à 10 exemplaren en dat leidt tot vraatschade aan de
plantencollectie. De parkbeheerder probeert daarom de bomen en struiken
zoveel mogelijk af te schermen, maar dat lukt niet altijd. Ook de Canadese gans
geeft aanleiding tot problemen. Zo’n 250 ganzen verblijven tijdens de ruitijd in
het domein, met vervuiling van de wegen, de gazons en het vijverwater tot
gevolg. In dit advies onderzoekt het INBO de mogelijkheden om de populaties
van beide soorten beheerbaar te houden en schade te voorkomen.
> integrale advies

Advies ter ondersteuning van een gebiedsvisie voor
broedende weidevogels in de Noorderkempen
De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos werken
aan een gebiedsvisie voor weidevogels in de regio Noorderkempen in de
provincie Antwerpen. De gebiedsvisie richt zich in het bijzonder op de soorten
grutto, wulp, kievit en veldleeuwerik. In dit advies levert het INBO
wetenschappelijke onderbouwing voor de gebiedsvisie. Zo bepalen we de trends
van deze soorten en gaan we hun habitatvereisten na. We berekenen daarnaast
ook hoe groot de populaties minimaal moeten zijn en welke oppervlakte aan
geschikt leefgebied noodzakelijk is om een duurzame populatie in de
Noorderkempen te behouden.
> integrale advies
Niko Boone

Indicatoren in de kijker (NB 09/15)
De indicatoren "Verwerving van natuurgebieden door het Vlaams Gewest" en
"Verwerving van natuurgebieden door de erkende natuurverenigingen" tonen
respectievelijk de evolutie van de uitgaven (in 1000 €) door het Vlaams Gewest
en de evolutie van de aankoopsubsidies (in 1000 €) verstrekt aan de erkende
terreinbeherende verenigingen voor de verwerving van natuurgebieden en de
hiermee gerealiseerde jaarlijkse aankopen (in ha).
De jaarlijkse verwerving van natuurgebieden door het Vlaams Gewest en de
erkende terreinbeherende verenigingen vertoont een dalende trend.
Tijdens de vorige regeerperiode (20092014) kochten het Vlaams Gewest en de
erkende terreinbeherende verenigingen samen jaarlijks gemiddeld 1440 hectare
aan ten opzichte van 1910 hectare tijdens de regeerperiode daarvoor (2004
2009). Deze dalende trend weerspiegelt eenzelfde afname van de budgetten
voor de verwerving van terreinen.
> Indicator Verwerving van natuurgebieden door het Vlaams Gewest
> Indicator Verwerving van natuurgebieden door de erkende natuurverenigingen

Heidi Demolder

Stakeholdermeeting invasieve uitheemse
soorten (NB 09/15)
Op 7 oktober 2015 vindt in Brussel een stakeholdermeeting over invasieve
uitheemse soorten plaats. Op deze meeting zal de Europese Verordening over
invasieve uitheemse soorten, van kracht sinds 1 januari 2015, toegelicht
worden. Er wordt ingegaan op het hoe en wat van de te verwachten Europese
lijst van invasieve exoten en op de verplichtingen en verboden met betrekking
tot bestrijding, handel en bezit. Tijdens een rondetafeldiscussie is er ook
mogelijkheid tot interactie.
De dag staat open voor iedereen, maar is voornamelijk gericht op
belangenorganisaties en overheden.
Organisatie: bevoegde federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden, DEMNA, INBO en het Belgisch
Biodiversiteitsplatform
Deelnemen: gratis maar inschrijven is verplicht
Meer informatie, programma en inschrijvingen op de website van Inverde

