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: : Wo o rd v o o r a f : :
De zorg om de snel afnemende biodiversiteit begint stilaan een breder publiek te bereiken. Het
mondiale initiatief ‘Countdown 2010’, gedragen door VN en EU roept alle verantwoordelijken op
om initiatieven te nemen waardoor de achteruitgang van de natuur en de kenmerkende verscheidenheid aan levensvormen tegen het jaar 2010 zou afgeremd worden. Helaas is nu reeds
duidelijk dat deze doelstelling niet zal gehaald worden, maar de betekenis van de boodschap op
zich moet een hefboom zijn om het natuurbeleid ook in Vlaanderen een impuls te geven.
Als wetenschappelijke instelling heeft het Instituut voor Natuurbehoud de opdracht om beleidsrelevante informatie aan te leveren, waarbij gesteund wordt op vnl. ecologische basiskennis en
de monitoring van veranderingen in de leefomgeving die de toestand van flora en fauna (kunnen)
beïnvloeden. Stilaan komen ook socio-economisch gerichte onderzoekingen ter beschikking,
aansluitend bij het werk van het IN; deze zijn belangrijk om een gepast doelgroepenbeleid te
kunnen voeren.
Zowel de lange termijn monitoring als het uitwerken van een indicatorenset over de toestand
van de natuur en het natuurlijk milieu blijft een van de kerntaken van het IN. Veel inspanningen
werden gedaan om met het onderzoek zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de
overheid (met name AMINAL/Natuur) en op projectbasis ook actoren buiten het domein
‘leefmilieu en natuur’ beleidsrelevante ondersteuning en passende beoordelingen in te brengen.
De veruitwendiging van de beschikbare kennis kreeg in het afgelopen jaar bijzondere aandacht
met de publicatie van een aantal markante uitgaven zoals het boek ‘Natuurbeheer’, de Atlas van
de Broedvogels in Vlaanderen’ en het ‘Duinenboek’, dit in samenwerking met een brede basis
vanuit universiteiten en de natuurbeweging. De klassieke reeks van rapporten, verslagen en
wetenschappelijke tijdschriftartikelen, de organisatie van het zeer gesmaakte symposium
‘natuurontwikkeling’ en de bijdragen van onze medewerkers voor diverse internationale bijeenkomsten illustreren de gemotiveerde en deskundige uitstraling van het Instituut.
De geplande fusie van IN en IBW tot het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kreeg in 2004
bijzonder veel aandacht, mede door de gewaardeerde inzet van het gemengde ‘entiteitsteam’.
Als concrete startdatum voor het INBO zou nu 1.01.2006 worden nagestreefd; hoewel nog een
groot aantal beslissingen vanuit de overheid dienen genomen, worden intern reeds concrete
afspraken en synergieën nagestreefd, zoals het opstellen van een gezamenlijk werkprogramma.
Het jaar 2005 zal dus wellicht het laatste worden waarin het IN autonoom zijn specifieke activiteiten kan ontplooien. Het zal zich dan gedurende bijna twintig jaar hebben ingezet voor een ecologisch gefundeerd natuurbeleid. Tijd dus om tegen de verjaardag op 1 maart 2006 een gedocumenteerde en kritische terugblik op te stellen.

Eckhart Kuijken
algemeen directeur
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:: Cel 1 ::

Populatie- en verspreidingsecologie

Dirk Bauwens (celcoördinator)
Anny Anselin
Raf Baeyens
David Buysse
Johan Coeck
Wouter Courtens
Koen Devos
Alain Dillen
Joris Everaert
Jean-Pierre Maelfait
Dirk Maes
Seth Martens
Eric Stienen
Marc Van De Walle
Wouter Van Landuyt
Tessa Van Santen (50%)
Edward Vercruysse (50%)
Glenn Vermeersch

: : ce l 1 : :
Po p u l a t i e - e n ve rs p re i d i n g s e co lo g i e

De cel verricht onderzoek en verzamelt informatie rond verschillende aspecten van de ecologie
van individuele soorten en specifieke taxonomische groepen. Studies naar de huidige en vroegere verspreiding van soorten, en van veranderingen in aantal en grootte van hun populaties, leveren een onmisbare kennis voor het beschrijven van de toestand van de natuur in Vlaanderen. Ze
laten tevens toe om prioritaire aandachtsoorten voor het natuurbehoud aan te wijzen. Daarnaast
worden de relaties tussen organismen en omgevingsfactoren onderzocht. De bevindingen worden aangewend om inzichten te verwerven in de onderliggende oorzaken van verspreidingspatronen, lokale aan- of afwezigheid en waargenomen populatietrends. Deze kennis is immers
noodzakelijk om gefundeerde adviezen te verstrekken m.b.t. de bescherming en het behoud van
aandachtsoorten en de gewenste beheermaatregelen.
De activiteiten van deze onderzoekscel situeren zich geografisch op twee niveaus. Enerzijds
worden gegevens verzameld over heel Vlaanderen, teneinde een gebiedsdekkend overzicht te
verkrijgen van de verspreiding en populatiegroottes van de onderzochte soorten. Anderzijds
worden in geselecteerde natuurterreinen gedetailleerde en specifieke studies verricht naar veranderingen in populatiegrootte, ruimtelijke relaties met omgevingsfactoren, respons op
beheersmaatregelen, enz.
De studies van verschillende soorten(groepen) vereisen een aparte aanpak en expertise, zodat
om praktische redenen de onderzoekingen vaak worden opgesplitst per soortengroep, en uitgevoerd door de respectieve specialisten. Toch zijn er duidelijke overeenkomsten tussen projecten
in algemene uitgangspunten, doelstellingen, werkwijze en toepassingsmogelijkheden. De verschillende studies behandelen vier onderzoeksthema's:

*
*
*
*
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Verspreidingsonderzoek en natuurbehoudstoepassingen
Soortbescherming en autoecologisch onderzoek
Bio-indicatie onderzoek
Monitoring van populaties

: : R e s e a rc h G ro u p 1 : :
E co lo g y a n d d i st r i b u t i o n o f p o p u l a t i o n s

This research cell collects information on various aspects of the ecology of individual species
and taxonomic groups. Studies on the current and past distribution of individual species and of
changes in the number and size of their populations, provide an indispensable source of knowledge for the description of the state of nature in Flanders. This information also makes it possible to determine which species need urgent protection. The study of the relations between
organisms and their surroundings is helpful for understanding and explaining the underlying
causes of distribution patterns, local presence or absence and observed population trends. This
knowledge is necessary to provide advice on the protection and conservation of endangered
species.
The activities of this cell are geographically situated at two levels. On the one hand, information
is collected for the whole of Flanders, to get an overview of the distribution and populations
sizes for the whole area. On the other hand, specific and detailed studies are carried out in
selected nature reserves, to examine changes in population sizes, spatial relations with environmental factors, effects of conservation policies, etc.
The studies of different species (groups) require a different approach and expertise, so for practical reasons the research is often split into groups of species and carried out by the respective
specialists. Nevertheless there are clear similarities between the projects as far as assumptions, objectives, methods and applications are concerned. The various studies deal with four
research themes:

*
*
*
*

Research of distribution patterns and application to conservation policies
Protection of species and auto-ecological research
Bio-indicative research
Monitoring of populations
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1.1 Floradatabank
1.1 Floradatabase

Wouter Van Landuyt, Edward Vercruysse
IN-medewerkers in andere cellen: Gert Van Spaendonk
Externe samenwerking: Leo Vanhecke, Ivan Hoste, Anne Ronse (Nationale Plantentuin van België), Dirk De Beer (Flo.Wer
vzw.), Paul Van den Bremt (dienst Monumenten en Landschappen), Dick Van Straaten, Tom Van Gulk (M.M.I.S.).

De Floradatabank is een databank met onge-

verspreidingsgegevens in de databank in te

veer 2.800.000 verspreidingsgegevens van de

voeren, deze verspreidingsgegevens te con-

vaatplanten in Vlaanderen. Daarnaast zijn

troleren en te valideren en ten slotte versprei-

voor de inheemse en ingeburgerde soorten

dingsgegevens op te vragen. Opvraging van

ongeveer 100 soortkenmerken opvraagbaar.

verspreidingsgegevens werd operationeel in
januari 2004 en er werden ondertussen 227

Om aan de toenemende vraag naar versprei-

gegevensaanvragen behandeld. De invoer van

dingsgegevens te voldoen en om de (vrijwilli-

verspreidingsgegevens werd operationeel in

ge) veldmedewerkers toe te laten hun eigen

juni 2004 en ondertussen werden 14.000 ver-

gegevens in de databank in te voeren en te

spreidingsgegevens via de website ingevoerd.

bekijken werd de databank online beschikbaar gemaakt. Het elektronisch loket van de

Een tweede luik van het werk rond de Flora-

Floradatabank is raadpleegbaar op

databank is de publicatie van een versprei-

http:/flora.instnat.be/flora.

dingsatlas van de Flora van Vlaanderen. De

De databank laat toe soortgebonden kenmer-

verspreidingsatlas moet een overzicht geven

ken van plantensoorten op te vragen (vb. Rode

van het milieu, de globale verspreiding en de

lijst categorie, zeldzaamheid, groeivorm, …),

abundantie en trend van 1450 soorten in
Vlaanderen. Om deze soortbesprekingen te
maken zijn 25 auteurs gecontacteerd. De
publicatie van de atlas wordt voorzien in 2005.

Figuur 1.1 Achteruitgang van akkerboterbloem
(Ranunculus arvensis) in Vlaanderen (vierkanten: periode 1940-1971, stippen: 1972-2004).

Figure 1.1 Decline of Ranunculus arvensis in
Flanders (squares: period 1940-1971, dots:
1972-2004).
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1.2 Opbouw en gebruik van een gegevensbestand betreffende de ecologie van
ongewervelde dieren ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling
in Vlaanderen
1.2 Distribution and monitoring of invertebrate animals in Flanders; invertebrates as bioindicators for nature conservation
J.-P. Maelfait, D. Maes, A. Anselin, R. Baeyens, F. Hendrickx
IN-medewerkers in andere cellen: T. Adriaens, L. De Bruyn, G. De Blust, K. Decleer, R. De Cock, G. De Knijf, M. Hoffmann
E x t e r n e s a m e n w e r k i n g : Arabel, Gomphus, Lieveheersbeestjes-werkgroep JNM en J&N, Saltabel, Vlaamse
Vlinderwerkgroep, L. Baert (KBIN), J.-Y. Baugnée (DGRNE), E. Branquart (DGRNE), P. Breyne (IBW), D. Bonte (UGent), J.
Cortens (UA), W. Dekoninck (KBIN, UGent), D. De Bakker (UGent), S. Degraer (UGent), K. Desender (KBIN), P. Grootaert
(KBIN), F. Hendrickx (UGent), M. Pollet (KBIN, UGent), H. Van Dyck (UCL), K. Vandekerkhove (IBW), W. Vanreusel (UA)

De monitoring van de ongewervelde fauna in

afgewerkt. Er werd meegewerkt aan publica-

het kader van de natuurontwikkeling langs de

ties en voordrachten over ongewervelden van

IJzermonding werd verder gezet en er werd

bossen, duinen, graslanden, zilte schorren en

over gerapporteerd i.s.m. met collegae van het

vervuilde na-tuurterreinen. Dit gebeurde

KBIN (project MONAIJ).

onder andere in een door ons georganiseerd

In het kader van een opdracht van de afdeling

internationaal congres over arachnologie met

Natuur over de waarde van elf strandzones

ca. 250 deelnemers van over de hele wereld.

langs onze kust (project BEST; zie Fig. 1.2),

De gegevens verzameld bij de dagvlindermoni-

deden we onderzoek naar en rapporteerden we

toring en -inventarisatie werden verder aange-

over de ongewervelde fauna van de aanspoel-

vuld. Het lieveheersbeestjesproject werd ver-

zone. Zoals verwacht werden de soorten die

der ondersteund vanuit het IN. Een mijlpaal

gebonden zijn aan grote pakketten afgezette

was de publicatie van de voorlopige atlas van

bruinwieren niet meer of slechts in zeer kleine

de lieveheersbeestjes van Vlaand-eren. Aan de

aantallen teruggevonden. Dit heeft te maken

Westkust (De Panne – Nieuw-poort) werd de

met het om toeristische redenen zeer grondig,

detailinventarisatie van duingraslanden en

veelal mechanisch reinigen van de stranden.

helmvegetaties herhaald voor enkele typische

Op de stranden waar zelfs maar enige opsta-

duinongewervelden

peling van wieren en ander uit zee aange-

haan, Heivlinder, Kleine parelmoervlinder,

spoeld organisch materiaal uit zee aanwezig

Bruin blauwtje, Xysticus sabulosus, Alopecosa

is, worden er al vlug interessante strandvlooi-

fabrilis en Harkwesp). Hier-mee willen we

en, vliegen en kevers aangetroffen. Een meer

nagaan welke factoren bepalend zijn voor hun

natuurlijker beheer, zelfs in-dien maar zeer

verspreiding aan de West-kust en welke maat-

plaatselijk, moet o.i. zeer snel goede resulta-

regelen genomen kunnen worden voor het

ten opleveren. Een doctoraatscriptie door het

behoud van deze bijzondere fauna-elementen.

(Blauw-vleugelsprink-

IN mede begeleid over de invloed van het

Verscheidene ad hoc adviezen werden afgele-

beheer en de versnippering van onze duinen

verd.

werd afgerond. Tevens werden bijdragen geleverd voor een vulgariserend boek over fauna
en flora van dit voor Vlaanderen zo belangrijk
habitattype. Door ons begeleide licentiaatscripties over de on-gewervelde fauna van het
strand en van de Sint-Pietersberg werden
Figuur 1.2 Situering van de op ongewervelden onderzochte stranden; DP
= De Westhoek (De Panne); SG = Schipgatduinen, ZBD = Zeebermduinen;
IJZ = IJzermonding; RA = Raversijde; SPI = Spinoladijk; PSP =
Paelsteenpanne; FO = Fonteintjes; ZBR = Zeebrugge; BVH = Baai van
Heist; ZDP = VNR “De Zwinduinen en –polders”

Figure 1.2 Sandy beach sampling sites for invertebrates along the
Belgian coast.
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1.3 Verspreiding en status van de visfauna in Vlaanderen
1.3 Distribution and status of fish in Flanders

Johan Coeck, Raf Baeyens, David Buysse, Alain Dillen, Seth Martens
IN-medewerkers in andere cellen: Anik Schneiders
Externe samenwerking: Claude Belpaire (IBW), Gerlinde Van Thuyne (IBW), Jan Breine (IBW), Daniel De Charleroy (IBW),
Hugo Verreyken (IBW), Hilde Verbiest (IBW), Caroline Geeraerts (IBW)

In dit project worden volgende deelaspecten

laatste niet geherintroduceerde kopvoornpo-

met betrekking tot de status en de versprei-

pulaties in Vlaanderen. Uit de bevissing blijkt

ding van de visfauna in beken en rivieren,

dat deze populatie het nog steeds goed doet.

kanalen en stilstaande waters bestudeerd.

Er werden in totaal 16 volwassen individuen
aangetroffen over een beeklengte van 100 m.

(1) Verzamelen van algemene verspreidings-

15

gegevens van vissen en opbouw van een gege-

(2) Gerichte bemonsteringen met betrekking

vensbestand m.b.t. de visfauna in Vlaanderen,

tot de verspreiding van (internationaal of

in samenwerking met onderzoekers van het

regionaal) zeldzame, bedreigde of bescherm-

IBW.

de vissoorten en het actualiseren van de Rode

In het kader van een onderzoek in opdracht

Lijst van zoetwatervissen.

van de afdeling Water van AMINAL naar de

In 2004 werd een monitoringprogramma voor

uitgangssituatie voor de bouw van een reeks

de rivierprik in de Schelde opgestart. Uit

visdoorgangen in Mark en Weerijs (Noorder-

onderzoek naar de migratiemogelijkheden

kempen) werden de opeenvolgende stuwpan-

van vissen ter hoogte van de getijdenstuw in

den van beide rivieren over een afstand van

Merelbeke bleek dat er opnieuw een omvang-

400 m elektrisch bevist. In de Weerijs werden

rijke rivierprikpopulatie (Habitatrichtlijn, bij-

in totaal 1938 vissen gevangen die samen 9

lage II+V soort) de Schelde optrekt. De nieuwe

vissoorten vertegenwoordigden. Riviergron-

bemonsteringen in 2004 toonden dezelfde

del, met 1191 individuen, is er de meest voor-

migratiemogelijkheden en –obstakels als in

komende soort. In de Mark werden 17 vis-

2002. Er werd in 2004 echter een opvallende

soorten aangetroffen. 364 individuen van de in

toename in het aantal stroomopwaarts trek-

totaal 863 gevangen vissen waren blank-

kende

voorns. Daarnaast werd aanvullend ook het

bemonstering met 2 dubbele schietfuiken

Merkske, een zijloop van de Mark, werd over

onder de 3 eerste stuwen in de Schelde lever-

een lengte van 100 m bevist. Deze zuivere zij-

de in februari 2002 in totaal 79 rivierprikken

beek van de Mark herbergt immers een van de

op, terwijl in 2004 504 prikken gevangen wer-

rivierprikken

waargenomen.

Een

den. Het hoogste aantal werd in beide jaren in
de Bovenschelde onder de stuw van Asper
genoteerd, nl. 69 in 2002 en 384 in 2004.
(3) “VIS-databank” project. In samenwerking
met het IBW en verschillende andere vertegenwoordigers uit het water- en visserijbeheer beoogt dit projectluik de bundeling van
alle inventarisatie van vissen en gegevens
m.b.t. het visserijbeheer in Vlaanderen en het
beschikbaar maken ervan via een internettoepassing. In 2004 werd een eerste testversie
met invoer- en basisrapportagemodule uitgebouwd.

400
350
Figuur 1.3 Vergelijking van de vangstaantallen van

300

rivierprik in de Schelde. Fuikbemonsteringen in

250

februari 2002 en 2004 onder de stuwen van

200

Figure 1.3 Comparison of the number of river lampreys caught in the river Scheldt. Fike net catches
in February 2002 and 2004 below the weirs of
Merelbeke, Asper and Oudenaarde.
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Merelbeke, Asper en Oudenaarde.
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1.4 Habitatbinding van stroomminnende vissoorten in rivieren
1.4 Habitat use of rheophile fish species in rivers

Johan Coeck, Raf Baeyens, Alain Dillen, Seth Martens

Verontreiniging en structuuringrepen hebben

Met behulp van deze modellen werden ver-

de kwaliteit van het habitat voor vissen in

schillende waterlopen in Vlaanderen geëvalu-

rivieren sterk nadelig beïnvloed. Hierdoor zijn

eerd op hun geschiktheid voor kopvoorn en

een aantal stroomminnende vissoorten die

beekforel. De toepassing van de modellen

vroeger boven- en middenlooptrajecten van

voor kopvoorn op 7 waterlopen liet toe om

onze rivieren bevolkten bijna volledig verdwe-

voor elke waterloop in te schatten welke de te

nen. Om de kansen voor het herstel van popu-

verwachten kopvoorndensiteiten zijn. Daar-

laties van stroomminnende soorten na te

naast werden aanbevelingen naar het beheer

gaan en voor het uitwerken en evalueren van

van de betrokken waterloop geformuleerd om

rivierherstelprojecten is kennis van de habi-

het habitat voor de kopvoorn in de bestudeer-

tatbinding van deze soorten noodzakelijk.

de trajecten te verbeteren.

In het kader van een door de afdeling Bos &
Groen gefinancierde project werd een methode ontwikkeld om het habitataanbod in rivieren op te meten. Met behulp van deze methode werden de habitateisen van twee doelsoorten, kopvoorn en beekforel, in verschillende
fasen van hun levenscyclus nagegaan en werden habitatgeschiktheidsmodellen voor de
doelsoorten opgesteld en getest.

Figuur 1.4 Evaluatie van het opgestelde habitatgeschiktheidsmodel voor juveniele kopvoorns. De figuur geeft het

Log(aantal kopvoorns +1)

1.5

verband

tussen

de

berekende

habitatgeschiktheid

(Weighted Usable Area) en het werkelijk aangetroffen aantal kopvoorns weer.

1

Figure 1.4 Evaluation of the habitat suitability model for

0.5
juvenile chub. The relation between calculated habitatsuitability (Weigthed Usable Area) and the observed number of

0

chub is given.
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1.5 Onderzoek en adviesverlening vismigratie & vismigratieknelpunten.
1.5 Investigation and advise concerning fish migration & fish migration barriers

David Buysse, Johan Coeck, Seth Martens, Raf Baeyens
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Water (opdrachtgever)

In opdracht van AMINAL afdeling water, werd

najaar 2003 echte trekdrang bij de forellen

in de periode najaar 2003 – voorjaar 2004 een

uitbleef. De waarneming van deze verplaat-

evaluatie uitgevoerd van een visnevengeul in

singen laten ons nochtans toe te stellen dat,

de Kleine Gete ter hoogte van de watermolen

ondanks de minder optimale inplanting van de

van Eliksem. Voor deze evaluatie werd

stroomafwaartse toegang van de nevengeul,

gebruik gemaakt van radiotelemetrie. Door de

forellen de nevengeul toch weten te vinden.

matige waterkwaliteit herbergt de Kleine Gete

Indien de uitstroom beter gesitueerd zou zijn,

voor het ogenblik slechts een beperkte visge-

namelijk ter hoogte van de scheidingslijn van

meenschap, die voornamelijk bestaat uit uit-

de turbulentiezone van de molenstuw, dan

gezette soorten. Het onderzoek gebeurde

zou de attractie efficiëntie en bijgevolg ook de

voornamelijk met beekforel, maar er werden

‘overall efficiëntie’ van de nevengeul veel gro-

ook enkele exemplaren van regenboogforel,

ter zijn. Er werden immers meermaals forel-

kopvoorn, snoek en winde met een radiozen-

len onder de stuw gelokaliseerd; vermoede-

der uitgerust in het traject stroomafwaarts

lijk ging het telkens om exemplaren die

van de nevengeul. Enkel bij beek- en regen-

pogingen ondernamen om een doorgang ter

boogforellen

stroomopwaartse

hoogte van de stuw te vinden waarbij kostba-

migraties vastgesteld waarbij de nevengeul

re tijd en energie verloren ging die ze dan niet

benaderd werd. Enkele exemplaren trokken

meer kunnen investeren in hun voortplan-

de nevengeul op en 3 exemplaren migreerden

tingsmigratie.

via de nevengeul verder stroomopwaarts. Er

De kwabaal is reeds 20-30 jaar uitgestorven in

dient echter opgemerkt te worden dat door

de waterlopen van het Vlaamse Gewest, en

het ontbreken van neerslag (en dus ook van

wordt in vele Europese landen als bedreigd

werden

verhoogde afvoer in de waterloop) tijdens het
Figuur 1.5 Verplaatsingen van een geradiozenderd mannetje beekforel in de Kleine Gete [blauwe dot = geregistreerde positie; lichtblauwe zone = nevengeul; rode lijn = gemiddelde dagelijkse watertemperatuur].

Figure 1.5 Movements of a radio tagged male brown trout in the river Kleine Gete [blue dot = registered position; blue zone
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1.6 Onderzoek naar de biologie van de kwabaal (Lota lota) ter voorbereiding van
het herstel van de soort in het Vlaamse Gewest
1.6 Study of the biology of the burbot (Lota lota), in preparation of its recovery in
Flanders

Alain Dillen, Johan Coeck, Raf Baeyens, Seth Martens
Externe samenwerking: Daniël de Charleroy (IBW), Inne Vught (IBW), Jeroen Van Houdt (KULeuven)

beschouwd. In het kader van een soorther-

vormen met een paaiplaats. Hierbij werd ook

stelprogramma dat door de afdeling Bos en

de invloed van externe factoren (waterpeil,

Groen wordt gefinancierd, werd de habitate-

watertemperatuur) op de paaitrek nagegaan.

cologie van de kwabaal onderzocht in referen-

In een derde luik werd onderzocht welke

tiesituaties voor de Vlaamse rivieren.

eisen larvale en juveniele kwabalen aan hun

In een eerste luik werd onderzocht welke

habitat stellen. Voor juveniele, subadulte en

omgevingsvariabelen (m.i.v. waterkwaliteit)

adulte kwabalen werden habitatgeschikt-

bepalend zijn voor de verspreiding van suba-

heidsmodellen opgesteld en getest die het

dulte en adulte kwabalen op een regionale

mogelijk maken om de geschiktheid van

schaal, op bekkenschaal en op microhabitats-

Vlaamse waterlopen na te gaan voor een

chaal. In een tweede luik werd de paaimigra-

eventuele herintroductie van de soort.

tie van volwassen kwabalen tijdens twee opeenvolgende paaiseizoenen (winterperiode

Met behulp van de habitatgeschiktheidsmo-

2002-2003 en 2003-2004) onderzocht met be-

dellen werden acht Vlaamse waterlopen ge-

hulp van radiotelemetrie en van fuiken. Tien

ëvalueerd op hun eventuele geschiktheid voor

volwassen dieren werden met een zendertje

een zichzelf-instandhoudende kwabaalpopu-

uitgerust en werden tijdens beide paaiseizoe-

latie en konden twee piloottrajecten worden

nen gedurende een periode van ongeveer een

aangeduid voor een proefherintroductie.

half jaar gevolgd in hun bewegingen doorheen
de rivier en haar overstromingsgebieden. Uit

De resultaten van dit onderzoek moeten het

de resultaten van de radiotelemetriestudie

mogelijk maken de herintroductie van de

konden echter geen conclusies worden ge-

kwabaal wetenschappelijk te begeleiden en te

trokken wegens hoge mortaliteit van de ge-

evalueren en aldus de slaagkansen ervan te

zenderde vissen. De paaimigratie werd daar-

verhogen.

naast ook onderzocht met behulp van kleine
fuiken, die op verschillende locaties geplaatst

De algemene coördinatie en de gegevensver-

werden, waarvan vermoed wordt dat ze moge-

werking voor de Vlaamse Broedvogelatlas ge-

lijke paaiplaatsen zijn of een verbindingsweg

beurt op het IN. Gedurende het jaar 2004 werd
Figuur 1.6 Evaluatie van de geschiktheid van verschillende beektrajecten in het stroomgebied van de Grote Nete voor subadulte en
adulte (hoofdrivier) en juveniele (zijbeken) kwabalen. Berekend aantal kwabalen per 50 m (hoofdrivier) en per 10 m (zijbeken) wordt
weergegeven (groen = geschikt; oranje = matig geschikt; rood =
ongeschikt).

Figure 1.6 Suitability of different river stretches from the river Grote
Nete catchment for subadult + adult (main river) and juvenile (affluents) burbot. Calculated number of burbot per 50 m (main river) and
per 10 m (affluent) are given (green = high suitability; orange =
medium suitability; red = unsuitable).
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1.7 Vlaamse broedvogelatlas 2000-2003
1.7 The Flemish Breeding Bird Atlas 2000-2003

Anny Anselin, Glenn Vermeersch en Koen Devos
Diverse IN-medewerkers in ander cellen
Externe samenwerking: AMINAL Afdeling Natuur, Natuurpunt vzw, JNM, Likona, Ankona en de verschillende provincies.

het schrijfwerk aan de atlas gefinaliseerd en

Een belangrijk deel van de inleidende hoofd-

eind november verscheen het uiteindelijke

stukken wordt ingenomen door de nieuwe

boek. Het IN-schrijfwerk omvatte in totaal 130

Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels. De

van de 188 soortteksten. De overige soorttek-

eerste en enige Rode Lijst van Vlaamse

sten werden door externe auteurs afgewerkt.

broedvogels werd gepubliceerd in het eerste

Ook alle inleidende hoofdstukken werden

Natuurrapport van 1999 (DEVOS & ANSELIN

door de IN-medewerkers geschreven. Zo

1999). De samenstelling van een Rode Lijst is

werd aandacht besteed aan de onderliggende

altijd een momentopname en moet op regel-

methodiek waarbij uitvoerig werd ingegaan op

matige tijdstippen herzien worden. Rode

een goede interpretatie van de data die ten

Lijsten zijn immers gebaseerd op kwantitatie-

grondslag liggen aan het kaartmateriaal.

ve gegevens die aan verandering onderhevig

Vervolgens werden de ecoregio’s, en meerbe-

zijn. Enerzijds treden onder invloed van aller-

paald hun belang voor de Vlaamse avifauna,

hande omgevingsfactoren veranderingen op

onder de loepe genomen.

in populatieaantallen en verspreiding van
soorten, anderzijds kan onze kennis over de

Een ander hoofdstuk geeft de belangrijkste

status en trends van soorten verbeteren.

resultaten van de atlas beknopt weer en biedt

Gezien de Vlaamse broedvogelatlas heel wat

op die manier een leidraad bij het lezen en

nieuwe en belangrijke informatie aanlevert

interpreteren van de afzonderlijke soorttek-

over de algemene trends en verspreiding van

sten. Soorten werden hier onderverdeeld in

onze broedvogels drong een herziening van de

soortgroepen die telkens gelinkt worden aan

eerste Rode Lijst zich op.

een bepaald habitattype. Op die manier ontstonden duidelijke kaartbeelden die bijko-

De nieuwe Rode Lijst van de Vlaamse broed-

mende informatie bleken te verschaffen over

vogels bestaat uit 40 soorten, verdeeld over

de opmars dan wel neergang van de betref-

de categorieën ‘Met uitsterven bedreigd’,

fende soortgroepen en de voor elke soortgroep belangrijkste habitats. Figuur 1.7.1
geeft de meest recente situatie weer voor
broedvogels van natte graslanden. In de sommering werd rekening gehouden met de aanwezigheid per atlashok (UTM 5x5 km) van de
volgende soorten: Tureluur, Wulp, Grutto,
Watersnip, Slobeend, Zomertaling, Kwartelkoning, Graspieper en Paapje).
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‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’ (figuur 1.7.2). Het
gaat om 25 % van onze regelmatig broedende
vogelsoorten. Daarnaast kunnen nog 17 soorten als zeldzaam bestempeld worden (= 10 %).
Opvallend is het grote aantal soorten dat met
uitsterven bedreigd is. Van de 16 soorten in
deze categorie zijn er niet minder dan 11
waarvan de Vlaamse broedpopulatie momenteel minder dan 10 paren bedraagt. Vier soorten komen zelfs niet meer jaarlijks tot broeden, een fenomeen dat meestal voorafgaat
aan een volledige verdwijning.

Figuur 1.7.2 Procentuele verdeling van de broedvogelsoorten in Vlaanderen over de verschillende Rode Lijst-categorieën.

Figure 1.7.2 Percentage of breeding bird species in the
different Red list categories.

Dit project beoogt het verzamelen van informatie over de aantallen, de verspreiding en
numerieke trends van overwinterende en

Momenteel niet
bedreigd
56%
Uitgestorven
4%
Met uitsterven
bedreigd
10%
Bedreigd
7%
Achteruitgaand
4%

Zeldzaam
10%

Kwetsbaar
7%

Onvoldoende gekend
2%

Figuur 1.7.1 Verspreiding van natte grasland
vogelsoorten in Vlaanderen in de periode
2000-2002

Figure 1.7.1 Distribution of wet grassland bird
species in Flanders (2000-2003)
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1.8 Watervogeltellingen in Vlaanderen
1.8 Counts of waterbirds in Flanders

Koen Devos, Eckhart Kuijken
IN-medewerkers in andere cellen: Stijn Vanacker, Gert Van Spaendonck
Externe samenwerking: vrijwillige medewerkers (Natuurpunt vzw, JNM, e.a. ...)

doortrekkende watervogels in Vlaanderen.

waren de voorbereidingen voor het online

Elke winter organiseert het IN in de periode

invoeren van watervogelgegevens door mede-

oktober-maart zes midmaandelijkse tellin-

werkers aan het project. Dit zal vanaf 2005

gen. Tijdens elke telling worden zoveel moge-

heel wat papierwerk besparen voor zowel het

lijk waterrijke gebieden bezocht. Voor het

IN als de waarnemers en kan op termijn een

veldwerk wordt een beroep gedaan op een

belangrijke tijdswinst betekenen voor het

300-tal vrijwillige medewerkers. Een aantal

invoerwerk op het IN.

belangrijke wetlands worden geheel of gedeeltelijk geteld door medewerkers van het

Tegen 2010 wil de Vlaamse regering 6 % van

IN. De watervogeltellingen in Vlaanderen vor-

de geleverde elektriciteit halen uit ‘groene

men tevens een onderdeel van een internatio-

stroom’. Dit zou voor een deel gerealiseerd

naal monitoringnetwerk.
Gezien in 2004 alle prioriteit ging naar de
afwerking en publicatie van de Vlaamse
broedvogelatlas beperkte het watervogelproject zich grotendeels tot de “lopende zaken”.
De meeste aandacht ging naar de organisatie
van de tellingen van het seizoen 2004-2005
(inclusief slaapplaatstellingen van aalscholvers en meeuwen) en de gegevensinvoer van
de winter 2002-2003. Een belangrijke stap
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1.9 Effecten van windturbines op habitatgeschiktheid met betrekking tot vogelpopulaties: lange termijn monitoring en adviesverlening.
1.9 Effects of wind turbines on habitat-suitability concerning bird-populations,
long term monitoring and counselling.

Joris Everaert
Externe samenwerking: vrijwillige medewerkers (losse gegevens)

worden door windenergie. Vogels kunnen tij-

van de zeewaarts gerichte windturbines sterk

dens het vliegen in aanvaring komen met

steeg. De aanvaringskans van de Visdief en

windturbines of dermate verstoord worden

Grote Stern was 1 op 850 en resp. 1 op 1.100

dat ze gebieden met windparken mijden.

op rotorhoogte overvliegende vogels, en 1 op

Sinds begin 2002 loopt daarom op het IN een

13.400 en resp. 1 op 18.300 op alle hoogtes

lange termijn project gericht op monitoring

overvliegende vogels. De lijnopstelling van

en adviesverlening.

turbines vormde geen barrière voor de voedselvluchten van de sternen en veroorzaakte

Er werden dit jaar 27 adviesnota’s opgemaakt

ook relatief weinig verstoring bij de broeden-

voor geplande windturbineprojecten en ter

de vogels, maar de resultaten tonen duidelijk

ondersteuning van het beleid.

aan dat er op windturbinelocaties met een
groot aantal dagelijkse vliegbewegingen van

Het gemiddelde aantal aanvaringsslachtof-

sternen (en meeuwen) aanzienlijk veel vogels

fers in 2004 lag voor de onderzochte locaties

in aanvaring kunnen komen. De mortaliteits-

te Gent (2 turbines), Schelle (3 turbines), oos-

impact op de sternenkolonie aan de oostelijke

telijke havendam Zeebrugge (25 turbines) en

havendam werd als ‘waarschijnlijk significant’

Boudewijnkanaal Brugge (14 turbines) op

beoordeeld. Mitigerende maatregelen werden

resp. 2, 11, 21 en 24 vogels per turbine per

voorgesteld om de impact de komende jaren

jaar.

te beperken.

In figuur 1.9. is de mortaliteit weergegeven
aan de windturbines te Zeebrugge. Er kwa-

Uit de monitoring in 2004 bleek dat de impact

men op deze locatie opmerkelijk veel

(verstoring, aanvaring) tussen en binnen de

Visdieven, Grote Sternen en Dwergsternen in

windturbinelocaties sterk verschillend was.

aanvaring (168), voornamelijk als gevolg van

Dit maakt de noodzaak van voorstudie en

het sterk toegenomen aantal broedende ster-

adviesverlening nogmaals duidelijk.

nen op het nabijgelegen schiereiland waardoor het aantal vliegbewegingen ter hoogte
Het zeevogelonderzoek is er op gericht om de
Figuur 1.9 Aantal aanvaringsslachtoffers bij een lijnopstelling van

250

impact van antropogene stressfactoren te

number of collision victims
aantal aanvaringsslachtoffers

32

25 windturbines aan de oostelijke havendam te Zeebrugge in 2004.

kunnen evalueren en heeft daarnaast een be-

200

Indeling in grote vogels (voornamelijk meeuwen, excl. sternen),

11

sternen (Visdief, Grote Stern, Dwergstern) en kleine vogels.
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Figure 1.9 Number of collision victims on a line of 25 wind turbines

157
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50

on the eastern port dam in Zeebrugge in 2004. Classification in
large birds (mainly gulls, excl. terns), terns (Common Tern,

0
grote vogels (large
birds)

11 landwaarts gerichte
turbines (land directed)
14 zeewaarts gerichte
turbines (sea-directed)

sternen (terns)

kleine vogels (small
birds)

Sandwich Tern, Little Tern) and small birds.

1.10 Zeevogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem
1.10 Seabirds as bio-indicators of the North Sea ecosystem

Eric Stienen, Wouter Courtens, Marc Van de Walle
IN-medewerkers in andere cellen: Griet Ameeuw, Sam Provoost en Gert Van Spaendonck
Externe samenwerking:
BMM: Thierry Jacques, Jan Haelters, Laurence Vigin, Francis Kerckhof
KBIN: Walter Roggeman, Didier Vangeluwe, Jan Tavernier
RUG, Mariene biologie: Magda Vincx, Jan Vanaverbeke en Steven Degraer
KUL: Filip Volckaert
NIOO-CEME, Nederland: Karlien Soetaert
ALTERRA, Nederland: Jan-Andries van Franeker
VLIZ: Jan Mees en Jan Seys
AMINAL afdeling Natuur Cel Kustzone: Jean-Louis Herrier, Wim Pauwels, Claude Velter en Koen Mar_chal

langrijke adviserende functie. Het uitgebreide

Voor de Zeebrugse sternenpopulatie was 2004

gegevensbestand met betrekking tot de tem-

een zeer succesvol jaar. De Grote stern broed-

porele en spatiale verspreiding van zeevogels

de met maar liefst 4067paren, ofwel 7,2% van

wordt aangewend bij de planning van offshore

de totale biogeografische populatie, op het

windparken en bij de inrichting van de Bel-

nieuw aangelegde sternenschiereiland. Ook

gische zeegebieden. De kennis van de ver-

de Visdief kwam in grote getale tot broeden

spreiding van zeevogels ligt ten grondslag aan

(3052 paren ofwel 4,8% van de biogeografi-

de toekomstige afbakening van mariene Vo-

sche populatie). Ondanks enkele dagen met

gelrichtlijngebieden voor onze kust.

zware storm was het broedsucces van deze

Het onderzoek naar stookolieslachtoffers

soorten redelijk goed. Alleen de Visdieven die

werd in 2004 gedomineerd door een massa-

in de westelijke voorhaven hebben gebroed

stranding van Noordse Stormvogels. Alleen al

(1220 paren) brachten vrijwel geen kuikens

langs onze kust spoelden eind februari -

groot vanwege predatie door landroofdieren

begin maart meer dan honderd Noordse

(waarschijnlijk fretten).

Stormvogels aan. Massale strandingen werden tevens gemeld langs de Noord-Franse,
Engelse, Nederlandse en Duitse kust. Het
waren overwegend (> 90%) vrouwtjes, vrijwel
allemaal sterk vermagerd en zonder olieverontreiniging op hun veren. Veel vogels vertoonden afwijkende ruipatronen in de staart-

Figuur 1.10 Langetermijntrend in de oliebevuilingsgraad van dood gevonden
zeekoeten langs de Vlaamse kust. Vogels gevonden tijdens de ramp met de
Tricolor in 2003 zijn buiten beschouwing gelaten.

veren. De sterfte is waarschijnlijk het gevolg

Het overwinteringspatroon van ganzen in de

van aanhoudende voedseltekorten rond de

Oostkustpolders wordt sedert 1959 gevolgd

noordelijke broedgebieden.

aan de hand van tweewekelijkse tellingen van

Broedbiologische parameters (zoals broed-

Figure 1.10 Long-term series of the oilrate in stranded Guillemots along the
Belgian coast. Birds found during the Tricolor oil spill in 2003 were omitted
from the analysis.

succes en voederfrequentie) van visetende
Oliebevuilingsgraad

zeevogels fungeren als mariene indicatoren.
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1.11 Onderzoek naar verspreiding en ecologie van ganzen (seizoen 2002/2003)
1.11 Research on distribution and ecology of geese (season 2003/2004).

Eckhart Kuijken, Christine Verscheure, Wouter Courtens, Koen Devos
Externe samenwerking: Patrick Meire (UIA), Dirk Raes (AMINAL afdeling Bos & Groen) en talrijke vrijwilligers.

vnl. Kolgans en Kleine rietgans. Kolganzen

LE’ geanalyseerd volgens grid-systemen in

verblijven ook in de IJzervallei, het Kreken-

West-Europees verband. Dit wordt gemodel-

gebied, de Linkeroever Scheldepolders en

leerd in het licht van zich wijzigend landbouw-

langs de Grensmaas. Deze worden midmaan-

gebruik, beschermende maatregelen en kli-

delijks geteld.

maatswijzigingen.

Het EU-project ‘FRAGILE’ onderzoekt facto-

Het FRAGILE-project steunt tevens op uitwer-

ren en relaties die kenmerkend zijn voor

king van individuele migratiepatronen van

kwetsbare toendravegetaties op Spitsbergen.

gemerkte ganzen over de gehele flyway. Hier-

Zo zou toenemende ganzenbegrazing mede

voor werden in Vlaanderen ruim 4500 nek-

met gevolgen van climate change de functie

ringaflezingen van Kleine rietganzen door ons

van de toendra als ‘carbon sink’ negatief kun-

gecoördineerd; deze bevestigen opnieuw het

nen beïnvloeden.

fenomenen van plaatstrouw. Het habitatgebruik in de polders vertoont lichte toename

Onze deelname aan veldwerk op Spitsbergen

van akkerbezoek.

paste in onderzoek naar de populatiedynamiek van Kleine rietganzen, de afhankelijk-

In dat licht wordt met de Provincie West-

heid van beschikbare, sneeuwvrije foerageer-

Vlaanderen overleg gepleegd over risico’s

gronden en de effecten van predatiedruk door

voor landbouwschade. Dit probleem stelt zich

Poolvossen (zie foto).

vooral door toename van ‘standganzen’, vnl.
Grauwe ganzen, die als toenemende broedvo-

Onze historische tijdreeksen met aantalsver-

gels jaarrond aanwezig blijven. Uit opvolging

loop en verspreiding van overwinterende gan-

van nekringen blijkt dat de meeste vogels

zen in de Oostkustpolders worden in ‘FRAGI-

trouw zijn aan hun geboorteregio. Door aanpassing van de reglementeringen is sedert
kort voor deze soort actieve populatiebeper-

Figuur 1.11 Een broedlocatie van Kleine Rietganzen op Spitsbergen (25.06.04);

king onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

de meeste nesten bevinden zich dichtbij de verticale rotswand rechts, als dekking tegen Poolvospredatie. De observatietent staat links.

Resultaten van onderzoek werden o.a. gepresenteerd op drie internationale conferenties

Figure 1.11 Breeding locality of Pinkfeet (Anser brachyrhynchus) at Svalbard

(zie referenties)

(25.06.04); most nests are located near the cliff at the right, in view of protection against Polar fox predation. Observation tent is at the left.

In 2004 namen 89 vrijwilligers deel aan de
eekhoorntellingen in 44 gebieden waaronder
9 nieuwe die voorheen nog niet geteld waren.

1.12 Monitoring van aantallen en verspreiding van de rode eekhoorn in
Vlaanderen
1.12 Monitoring of the Red Squirrel in Flanders

Luc De Bruyn
Externe samenwerking: Rik Brys (LIKONA), Elke Van den Broeke (BRAKONA), Goedele Verbeylen (IBW, initiatiefnemer),
Sven Verkem (Natuurpunt & JNM), Kathleen Verstraete (ANKONA)

In totaal werden er sinds de start van het Eekhoornproject al 294 verschillende gebieden
geïnventariseerd. Hiervan is het grootste deel
van de bossen (178) slechts éénmaal geteld.
Slechts 4 bossen werden elk jaar geteld sinds
het eekhoornmonitoringsproject startte.
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Figuur 1.12 Telfrequentie verdeling van de gemonitor-

100
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80
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Figure 1.12 Counting frequency distribution of the
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1.13 Monitoring natuurontwikkeling IJzermonding
1.13 Monitoring nature restoration IJzermonding

Koen Devos, Jean-Pierre Maelfait, Edward Vercruysse
IN-medewerkers in andere cellen: Wim De Belder, Maurice Hoffmann, Sam Provoost, Erika Van den Bergh, Eckhart
Kuijken
Externe samenwerking: Léon Baert, Konjev Desender, Patrick Grootaert (KBIN), Stefanie Adams, Jaak Monbaliu, Erik
Toorman (KULeuven), Dries Bonte, Eric Cosyns, Steven Degraer, Frederik Hendrickx, Magda Vincx (UGent)

In de periode 1999-2003 werd door de afde-

specialiseerde doelsoorten uit de insecten-

ling Natuur een grootschalig natuurherstel-

en spinnenfauna hebben de nieuwe habitats

plan gerealiseerd in het gebied van de IJzer-

weliswaar nog niet echt bereikt, maar snelle

monding bij Nieuwpoort. Het ecologisch

kolonisatoren (vliegen) bereikten de nieuwe

streefbeeld gaat vooral uit van het herstel en

habitats binnen een jaar na de werken.

creëren van gradiënten, zoals van nat naar

Het MONAIJ-monitoringproject dat gefinan-

droog, van klei naar zand, van zout naar zoet

cierd werd door de afdeling Natuur liep ten

en van slik naar schor. In 2001 werd een

einde in 2004. Avifauna, flora en vegetatie en

grootschalig

‘MONAIJ’

geleedpotigen worden echter verder opge-

opgestart om zowel abiotische als biotische

volgd op het IN, gedeeltelijk in het kader van

ontwikkelingen in detail op te volgen. Dit

andere, eigen onderzoeksprioriteiten.

monitoringproject

gebeurde in multidisciplinair verband waarbij
verschillende onderdelen worden opgevolgd.
Projectmedewerkers van het IN verrichten
hoofdzakelijk onderzoek naar flora, zaadbank
en vegetatie, insecten- en spinnenfauna en
avifauna.
In 2004 werden in het eindverslag van twee
jaar monitoring de belangrijkste trends tot
dusver beschreven. Algemeen bleek het nog
te vroeg om al definitieve uitspraken te doen
over de mate van herstelsucces. Hoewel aanslibbing vrij beperkt blijft, begint zich her en
der pionierende schorvegetatie te vestigen,
ontwikkelen zich helmduintjes en wordt het
oude duingrasland in stand gehouden dankzij
begrazing door schapen. Pleisterende vogels
namen in aantal toe met een significante toename van ondermeer Tureluur. Het voedsel
voor de foeragerende wad- en watervogels
lijkt zich snel te ontwikkelen in de nieuwe,
intertidale habitats. De minder mobiele, ge-
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Figuur 1.13 FCIR luchtfoto van het natuurontwikkelingszone in het Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding, 29 juli 2004.
Monitoringtransecten en bemonsteringspunten zijn aangeduid. Zwarte lijnen en cirkels: vegetatietransecten met permanente
kwadraten; groene stippen: bemonsteringspunten invertebraten; gele polygonen: onderscheiden gebieden voor benthosmonitoring; grillige lijnen zijn gemiddelde tijwaarnemingen(periode 1991-2000; Fremout, 2002), topografie gebaseerd op DTM van 28 juli
2002: MDHW (donkerblauw), MHW (lichtblauw), MSHW (groen), HHW (rood).

Figure 1.13 FCIR aerial photograph of the nature restoration area of the Flemish Nature Reserve the IJzermonding, 29th July
2004. Monitoring transects and sampling points are indicated; black lines and circles: vegetation transects with permanent plots;
green dots: invertebrate sampling sites; yellow polygons: areas distinguished for benthos monitoring; red dots: permanent sedimentation-erosion plots; avifauna monitoring polygons are not given. Curved lines are tidal means(period 1991-2000; Fremout,
2002), with topography based on the DAM of 28th July 2002: dark blue: MNHW, light blue: MHW; green: MSHW; red: HHW.
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1.14 Opmaak en coördinatie databank soortenverspreiding
1.14 Creation and coordination of a species distribution database

Dirk Bauwens, Koen Devos, Dirk Maes
IN-medewerkers in andere cellen: Stijn Vanacker
Externe samenwerking: Natuurpunt.Studie, LIKONA, Natuurverenigingen, VLM, OC-GIS Vlaanderen, Afdeling Natuur,
Hevian Consulting

Databanken met verspreidingsgegevens van
diersoorten in Vlaanderen worden veelal lokaal opgebouwd en bijgehouden en hebben
daardoor geen uniforme structuur, wat uitwisseling van informatie sterk bemoeilijkt.
Recente ontwikkelingen hebben ook geleid tot
drie knelpunten: 1) een toegenomen risico op
decentralisatie van de informatie; 2) een toenemende behoefte aan directe en gebruiksvriendelijke beschikbaarheid van de gegevens; 3) een sterk toegenomen complexiteit
van de informatie en van de beschikbare technologie.
Om hieraan tegemoet te komen, werd gestart
met de opmaak van een geïntegreerde databank waarin alle relevante gegevens opgenomen en consulteerbaar zijn. Hierbij zullen de
verschillende stappen doorlopen worden die
onderscheiden worden bij de opbouw van een
databank.
In 2004 werd een offertevraag en bestek voor
uitbesteding opgesteld, werden de inschrijvingen beoordeeld en de gunning toegekend
aan de firma Hevian Consulting. Hierna werd
gestart met de uitvoering van de eerste twee
fasen van dit project: 1) de opmaak van het
procesmodel, en 2) de functionele analyse.
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:: Cel 2 ::
Ecotooptypologie en Biologische
Waarderingskaart

Desiré Paelinckx (coördinator)
Yves Adams
Peter Adriaens Bert Berten
Saskia Biebaut
Hans Bosch
Geert De Knijf
Heidi Demolder
Luc Denys
Steven De Saeger
Gabriël Erens
Robin Guelinckx
An Hendrickx
An Leyssen
Patrick Lust
Patrik Oosterlynck
Jo Packet
Kristof Scheldeman
Filiep T’Jollyn
Guy Van Dam
Katrien Van den Broeck
Veerle Vandenbussche
Martine Van Hove
Mark Verheirstraeten
Lieve Vriens
Carine Wils

: : ce l 2 : :
E co t o o p t y p o lo g i e e n B i o lo g i s c h e
Wa a rd e r i n g s k a a r t

Het actieterrein van de groep “Biologische Waarderingskaart en ecotooptypologie” kan kort
samengevat worden als “het coördineren en uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek
waarbij biotopen en ecotopen centraal staan én dit binnen de geografische context Vlaanderen”.
Het onderzoek is gericht op onderstaande hoofddoelstellingen, die elkaar rechtstreeks beïnvloeden.

Ecologie, typologie.
Het uitwerken van een typologie omvat het opstellen van een overzicht en het defini_ren van de
verschillende ecotopen en levensgemeenschappen. Centraal staat de beschrijving van de actuele (en eventueel voormalige) toestand van de ecotopen en hun levensgemeenschappen, inclusief de aanwezige aandachtssoorten. Dit leidt tot het inschatten van de actuele toestand en
mogelijk de evolutie van biotopen, tot het implementeren van een monitoringprogramma voor
biotopen en tot het afleiden van indicatoren voor beleid en beheer. Dit onderzoek wordt gebundeld per biotoopgroep. Momenteel spitst het onderzoek zich toe op stilstaande zoete wateren en
soortenrijke cultuurgraslanden. De typologie wordt onder meer ingevuld door uitgebreid veldonderzoek, waarbij biotische (b.v. vegetatie en andere representatief geachte levensgemeenschappen), abiotische en landschapsecologische gegevens worden verzameld.

Ruimtelijke variatie.
De ruimtelijke variatie omvat het karteren van biotopen. Dergelijke karteringen zijn noodzakelijk voor de voorbereiding, de planning, de uitvoering _n de evaluatie van het gebiedsgerichte
beleid. De informatie is zowel direct als na bewerking (afgeleide bestanden en analysen) implementeerbaar. Zo kan een analyse gemaakt worden van bijvoorbeeld de verspreiding, de zeldzaamheid, de beschermingsgraad, de diversiteit van biotopen en de ruimtelijke knelpunten ter
zake. Toepassingen zijn de output naar het gebiedsgerichte beleid en naar de Natuurrapportage.
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Temporele variatie.
De temporele variatie omvat het conceptualiseren en optimaliseren van een basisinstrumentarium voor een gedetailleerde monitoring van biotopen en het opvolgen, coördineren en (deels)
uitvoeren ervan. Een verdere actualisatie van de Biologische Waarderingskaart zal hiertoe bijdragen. Monitoring van biotopen staat in de eerste plaats in functie van het opvolgen en rapporteren van de toestand en evolutie van de biotopen en van de evaluatie daarvan.

Gebiedsgericht beleid en evaluatie ervan.
De invulling van elk van bovenvermelde doelstellingen geeft rechtstreeks of na gerichte vertaling output naar het gebiedsgerichte beleid (b.v. bijdragen tot de implementatie van juridische
instrumenten en beleidsacties) en naar de Natuurrapportage.
Zo gaat jaarlijks de nodige aandacht naar de voorbereiding en advisering bij de realisatie van de
zgn. “Groep Natuur” in het MAP-gebeuren.
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: : R e s e a rc h g ro u p 2 : :
E co lo g i ca l t y p o lo g y a n d B i o lo g i ca l
Va l u a t i o n M a p

The objectives of the group “Ecological typology and Biological Valuation Map” can be summarized as “the co-ordination and implementation of applied and more fundamental research focused on biotopes and ecotopes and this within the geographical context of Flanders”. Research
activities can be attributed to the following, closely interrelated, principal themes:

Ecological typology
The development of ecological typologies includes surveying the range of ecotopes and selected
biotic communities represented in Flanders, establishing habitat characteristics and identifying
indicative features. Attention focuses mainly on the classification and description of the present
status and, if possible and judged necessary, also former status of ecotopes and biotic communities. Finally, this leads to an overview of biotopes as well as guidelines for their identification.
By providing a basis for the implementation of monitoring programmes, expanding knowledge
on reference conditions and enabling the selection of indicators for nature policy and management, results also contribute to the follow-up of trends in distribution and status of biotopes in
Flanders. For obvious reasons, distinct biotope groups are considered separately to cover this
vast research area. Presently, research includes “standing fresh-waters” and “species-rich
grasslands”. To a large extent, typologies are derived from specifically collected field data, including various biotic and abiotic site variables, as well as from landscape-ecological criteria.
Whereas grassland typology primarily uses vegetation characteristics, a more integrated view of
freshwater diversity necessitates drawing from a wider scope of representative communities.

Spatial variation
Vegetation, land-use and small landscape elements are mapped for the entire Flemish and
Brussels region using a uniform legend comprising some 120 units. This standard survey - the
Biological Valuation Map - plays a key-role in the planning, implementation and evaluation of
region-oriented policy and is a fundamental document in various judicial and regulatory procedures concerning the environment. The Biological Valuation Map is used as a general basis for
the analysis of, among others, distribution, rarity, fragmentation, diversity, vulnerability and
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protection level of biotopes within a broad spatial context. Applications include detailed land-use
maps and an information system on realised and potential natural values.

Temporal variation
This theme includes the development and application of instruments for detailed monitoring of
specific biotopes and habitats as well as further refinement and application of the Biological
Valuation Map tool for spatial monitoring.
Region-oriented policy and its evaluation
Activities in this field include the translation and output of results obtained in the course of the
aforementioned tasks for general policy (e.g. contributing to the implementation of legal instruments and government actions), reporting on the 'State of Nature' in Flanders (“Nature Report”)
and advising on behalf of nature conservation in the execution of the 'Manure Action Plan'.
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2.1 Biologische Waarderingskaart, versie 2 en habitats van de habitatrichtlijn
2.1 The Biological Valuation Map, version 2 and habitats from the Special Areas of
Conservation

Desiré Paelinckx, Yves Adams (40%), Bert Berten, Saskia Biebaut, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi Demolder (5%),
Steven De Saeger, Gabriël Erens, Robin Guelinckx, Patrick Lust, Patrik Oosterlynck, Jo Packet, Kristof Scheldeman, Filiep
T’Jollyn, Guy Van Dam, Katrien Van den Broeck, Veerle Vandenbussche, Martine Van Hove (50%), Mark Verheirstraeten,
Lieve Vriens, Carine Wils

Externe samenwerking: gespecialiseerde

In de eerste helft van 2004 werden de afge-

vrijwilligers, natuur- en boswachters en con-

werkte kaartbladen gelanceerd van de kaar-

servators voor de controle van de ontwerp-

bladen 15, 29-37 en 32 (Vriens et al. 2004, De

kaarten en de afbakening van faunistisch

Knijf et al. 2004 en Guelinckx et al. 2004)

belangrijke gebieden; Arnout Zwaenepoel
(WVI) voor de aanlevering van de BWK van een

Een recente uitdaging is de opmaak en opvol-

aantal West-Vlaamse gebieden

ging van kaarten met de verspreiding en de
staat van instandhouding van de Natura 2000

De opmaak van de Biologische waarderings-

habitats. Figuur 2.1 vat de mogelijke werkwij-

kaart is één van de kerntaken en één van de

zen in relatie tot hun eindresultaat samen.

grootste projecten van het Instituut voor

Doordat er niet altijd een eenduidige relatie is

Natuurbehoud. Mede door de sterk toegeno-

tussen BWK en de habitats is een juiste loka-

men vereisten bij het gebruik van de BWK is

lisatie niet altijd mogelijk. Daarom wordt

het noodzakelijk geweest een aanvang te

sinds het veldseizoen 2003 een specifieke

nemen met de actualisatie en uitgave van een

kartering uitgevoerd binnen de Habitatricht-

nieuwe, meer gedetailleerde Biologische

lijngebieden. Sinds 2004 wordt tevens op ter-

waarderingskaart, de ‘versie 2’.

rein de staat van instandhouding, momenteel
enkel afgeleid uit de soortensamenstelling,

Zoals in het vorige jaarverslag reeds aange-

bepaald. Hiertoe is een tweede versie van de

toond is het noodzakelijk steeds de nauwkeu-

habitat veldsleutel (De Saeger et al. 2004) op-

righeidsgraad van het veldwerk op te voeren,

gemaakt en werd bijgedragen aan de habitat-

wat ten koste gaat van de snelheid. Dit neemt

fiches (project 5.3).

niet weg dat we streven naar het gebiedsdekkend afwerken van de ‘versie 2’ in het veldseizoen 2007 (en dus finaal digitaal beschikbaar
begin 2008). Dit impliceert dat deze versie op
een termijn van 10 jaar gerealiseerd is, tegenover 18 jaar voor de ‘versie 1’.
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BWK, versie 2

Figuur 2.1 Opmaak van kaarten met de situering

BWK, versie 1

van de Natura 2000 habitats.

“Automatisch” = vertaling van de BWKkarteringseenheden naar habitats
Figure 2.1 Methodology for deriving maps of the

Indicatieve situering
van de habitats, ontwerp

Ruwe verkenning van de
situering van de
habitats

Natura 2000 habitats.

“Controle” = toepassen van
de expertkennis van de
karteerders, zonder
bijkomend veldwerk

Indicatieve situering
van de habitats

Rechtstreekse kartering
op terrein van de
habitats en hun staat
van instandhouding

Gericht
veldwerk

Situering van de
habitats, met weergave
van hun st aat van
instandhouding

Onderstaande tabel geeft zowel voor de opmaak van de BWK als voor situering van de
habitats de stand van zaken weer.
Kaartbladen

Toestand april 2005 (2)

Planning afwerking BWK en habitats

BWK,versie 2

Natura 2000

19-20, 31-39

gepubliceerd

automatisch

27-28-36, 23

gepubliceerd

controle

-

15, 32

af (1)

automatisch

controle(2)habitats: 2005

6-14, 29

af (1)

controle

-

3-9-17, 10-18, 16,
controle (2) habitats: 2005

1-7

af (1)

controle&veld

-

22

af (1)

controle&veld

-

4-11-12

ontwerp

controle&veld

eind 2005

5-13

ontwerp

controle&veld

eind 2005

24

ontwerp

automatisch

2006

26

deels ontwerp
(veldwerk af)

automatisch

eind 2005

33

eindontwerp

automatisch

half 2005

2-8

prioritaire gebieden: 80%

grotendeels

totaal: 30%

controle&veld

2006

21

10%

automatisch

begin 2008

25

prioritaire ge-

Grotendeels veld

bieden: ca 100%

en automatisch

30-38

34-35-42

totaal: 60%

(ca 5% te karteren)

prioritaire ge-

controle; klein deel

2006

bieden: ca 100%

automatisch

totaal: 80%

(38 nog te karteren)

2006

5%

deels veld

begin 2008

Tabel 2.1 Stand van zaken en planning afwerking van de BWK, versie 2 en van de kaart van de Natura 2000 – habitats
Table 2.1 Progress and planning of the Biological Valuation Map (version 2) and the Natura 2000 habitats map.
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(1) door de hoge kostprijs van de productie
van analoge kaarten, en het ontbreken van
budgetten daartoe, is de eigenlijke publicatie
opgeschort;
(2) betekenis van de codes: zie figuur 2.1.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt worden
afgewerkte kaarten nog enkel digitaal “gepubliceerd”.

Beschikbaarheid:
Gepubliceerde kaarten BWK,

Atlas en Zanzibar (Gent) en Instituut voor

versies 1 en 2 (zie www.instnat.be)

Natuurbehoud

Internet

http://www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/nl/
loketten.asp

(BWK versie 2, toestand 8/2002 en
voor de toen nog niet geherkarteerde delen, de BWK versie 1)

onder milieu, biologische waardering

Download digitale bestanden van

via www.gisvlaanderen.be, GIRAF (tegen betaling)

de BWK, versie 1 en van de afge-

en via (gratis)

werkte kaartbladen van de BWK,
versie 2
Ontwerpgegevens van de overige

Tot eind 2003 via bovenvermeld Geoloket

kaartbladen van de BWK, versie 2

Verder enkel digitaal op aanvraag via bwk@instnat.be

Metadata van de digitale bestanden

www.gisvlaanderen.be, SPIDI

BWK-soortendatabank (ArcGis en
ACCESS) en literatuurbestand
(PROCITE)
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op aanvraag via bwk@instnat.be

2.2 Actuele en historische biotoop(geo)data en BWK-expertkennis
2.2 Up to date and historical (geo)data and expertise on habitats

Carine Wils, Desiré Paelinckx, Bert Berten, Hans Bosch, Geert De Knijf, Steven De Saeger, Robin Guelinckx, Patrick Lust,
Patrik Oosterlynck, Filiep T’Jollyn, Lieve Vriens
IN-medewerkers in andere cellen: provinciale coördinatoren VEN/IVON, Valérie Goethals, Kris Decleer

N a t u u r g e r i c h t e b o d e m b e k k i n g s k a a r t (CW,

voerd van de verspreiding van de habitats over

DP)

de verschillende Habitatrichtlijngebieden.

Alle afgewerkte en ontwerpkaarten van de

Op vraag van, en in samenwerking met de Af-

BWK, met alle veldwerk tot eind 2003, werden

deling Natuur en cel 5, wordt gewerkt aan een

opnieuw geïntegreerd en op basis hiervan

overzichttabel per habitat waarin de omge-

werd opnieuw een gebiedsdekkende bodem-

vingskarakteristieken voor een goede staat

bedekkingkaart afgeleid (80% versie 2, 20%

van instandhouding en de criteria voor de

versie 1; Wils et al. 2004). Het geoloket van

beoor-deling van die staat van instandhouding

het OC GIS Vlaanderen moet hiermee nog

worden samengevat. Meteen wordt hetzelfde

geactualiseerd worden.

gedaan voor regionaal belangrijke biotopen
(biotopen die niet tot de habitats gerekend

Analyse ten behoeve van het Natuurrapport

kunnen worden, maar op regionaal vlak als

(CW, DP)

bijzonder belangrijk beschouwd worden). De
verdere vertaling naar het veldwerk dient nog

Zowel op basis van bovenvermelde bodembe-

te gebeuren.

dekkingkaart als uitgaande van de bestanden
van de MAP-registratie werden diverse analy-

Bestand “permanent grasland” (CW, DP)

sen uitgevoerd om specifieke vraagstellingen
van het NARA-team te beantwoorden.

Op vraag van Afdeling Natuur werd uitgaande
van de Mestbank-registraties 2000, 2001,

BWK en Natura 2000 habitats (CW, SDS, DP)

2002 en 2003 een bestand opgemaakt van het
“permanent grasland” binnen het Vlaams

Begin 2004 werd een nieuwe versie gemaakt

Ecologisch Netwerk en de Speciale bescher-

van het bestand met de indicatieve situering

mingszones (Wils & Paelinckx 2004). “Per-

van de Natura 2000 habitats (Paelinckx et al.

manent grasland” staat voor bij de Mestbank

2004). Op basis hiervan werd, ten behoeve van

geregistreerde percelen die gedurende vier

het natuurrichtplanteam van Afdeling Natuur,

jaar onafgebroken grasland zijn.

een nieuwe oppervlakteberekening uitge-
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In wezen is dit een opdracht die buiten het ei-

linx, De Keersmaeker & Vandekerkhove, 2005.

genlijke BWK-gebeuren valt, maar die door

Methodiek en proefdigitalisatie van historisch

ons werd uitgevoerd omwille van onze GIS-

kaartmateriaal. IBW.Bb.R.2004.019).

expertise, onze ervaring met de bestanden
van de Mestbank en het feit dat de Mestbank

Verdere ondersteuning gebiedsgericht beleid

zelf onvoldoende tijd ter beschikking had.

en beheer (alle bovenvermelde medewerkers)

Activiteiten in het kader van het MAP (GVD,

De karteerders leveren frequent (ad hoc)

DP)

adviezen, maken deel uit van diverse overlegorganen en stuurgroepen, …

Een aantal adviezen werden geleverd in functie van bevraging door Mestbank en de Cel
Beheerovereenkomsten.

Methodiek en proefdigitalisatie van historisch
kaartmateriaal (DP)

Met het oog op analyse van de evolutie van
habitats en biotopen in Vlaanderen en toepassingen in het gebiedsgericht natuurbeleid is,
mede onder impuls van ervaringen in de bossfeer, in 2003 een TWOL-opdracht uitgeschreven rond de methodiek en proefdigitalisatie van historisch kaartmateriaal.

Het

betreffende TWOL-project, uitgevoerd door
het IBW, werd eind december 2004 beëindigd.
Het rapport kan aangevraagd worden of gedownload via de website van het IBW (Onke-
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2.3 Vlaamse vegetatiedatabank (VLAVEDAT)
2.3 Flemish vegetation database

Filiep T’jollyn, Desiré Paelinckx
IN-medewerkers in andere cellen: Julie Callebaut, Els De Bie, Maurice Hoffmann, Frederic Piesschaert, Sam Provoost,
Stijn Vanacker, Liesel Van der Cruyssen en Wouter Van Landuyt
Externe samenwerking: Hilde Heyrman (VLM), Joy Laquiere (VLM), Luc Dekeersmaeker (IBW) en Stephan Hennekens
(Alterra)

Vlavedat is ontstaan als spin-off van het project “Systematiek van de Natuurtypes”. Er zijn
momenteel op het IN een 20-tal personen
aangesloten op het Turbowin-netwerk (programma waaronder Vlavedat draait). Er kwamen een 500-tal opnames bij dit jaar (totaal ±
29000 opnames). Verder werden de referentielijsten onderhouden, de opnames gecontroleerd via de Florabank en de vragen naar
gegevens beantwoord.

Begin 2005 werd beslist om verder te werken
met de nieuwe versie van Turbowin en deze te
laten ombouwen tot een Vlaamse versie.
Hiertoe werd een inventarisatie van onze specifieke noden uitgevoerd.
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2.4 Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen
2.4 Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes

Luc Denys, Jo Packet, An Leyssen, An Hendrickx, Peter Adriaens
IN-medewerkers in andere cellen : Jurgen Bernaerts, Roald Steeno
Externe samenwerking: W. De Smet (UA)

Om de typologie van stilstaande wateren ver-

In 2004 startte een gelijkaardig project in op-

der uit te kunnen breiden naar brakke mi-

dracht van VMM betreffende het opstellen van

lieus, is in 2004 een veldcampagne uitge-

een monitoringmethode van fytobenthos in

voerd. Op basis van een prospectie (2003)

stromende- en stilstaande wateren. Hiervoor

werden in eerste instantie 23 plassen voor

zijn dezelfde sites bemonsterd als voor de

nader onderzoek geselecteerd. Hiervan is de

intercalibratie-oefening van macrofyten. Te-

watersamenstelling meermaals bemonsterd

vens is aandacht besteed aan het mogelijk

en zijn monsters voor macrofauna- en diato-

gebruik van kunstmatige versus in situ aan-

meeënonderzoek ingezameld. Ook werden

wezige substraten, seizoenvariatie en ruim-

opnamen van de oever- en watervegetatie

telijke spreiding binnen een zelfde waterli-

gemaakt.

chaam. De rapportage is voorzien voor mei
2005.

In het kader van een door de VMM uitgeschreven opdracht met het oog op de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, is een
voorstel geformuleerd voor een monitoringmethode van macrofyten in stilstaande en
stromende wateren. Tevens is een concept
uitgewerkt voor een referentiegestuurde
beoordelingsmethode van de begroeiing in
alle typen van dergelijke wateren. Deze
beoordelingsmethode wordt getoetst in een
internationale intercalibratie-oefening. Hiertoe is de vegetatie opgenomen van 20 waterlooptrajecten en 4 stilstaande wateren. De
rapportage is voorzien voor april 2005.
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2.5 Ecotooptypologie en monitoring van soortenrijke graslanden
2.5 Ecological typology and monitoring of species-rich grasslands

Heidi Demolder, Eric Cosyns en Yves Adams

In 2004 werd gestart met het luik “retroactief

gemeenschap als voor de individuele vegeta-

monitoringonderzoek”. Hoofddoelstelling is

tieopnamen en voor een selectie van planten-

het beschrijven van de vegetatieontwikkeling

soorten.

van soortenrijke en soortenarme cultuurgraslanden en akkers die al meerdere jaren aan

In de twee graslandgroepen treden gerichte

een specifiek natuurbeheer zijn onderworpen

verschuivingen op. Deze moeten waarschijn-

en waarvan de uitgangssituatie en het gevoer-

lijk in verband gebracht worden met verande-

de beheer goed gekend zijn.

ringen in bodemomstandigheden, met name
verzuring en afgenomen voedselrijkdom (la-

In 1992 zijn, verspreid in de beekvallei van het

ger stikstofgetal). Akkerland dat verlaten en

erkend natuurreservaat het Moenebroek 60

meteen opgenomen wordt in een begrazings-

vegetatieopnamen gemaakt. 29 van deze op-

eenheid, evolueert in het studiegebied na een

namen kwamen op basis van de bovenvermel-

vijftal jaar naar een soortenrijk cultuurgras-

de doelstelling in aanmerking voor verder on-

land dat verwant is aan kamgrasland (Cyno-

derzoek. Daarnaast zijn 16 extra vegetatieop-

surion). In zowel de grondwaterafhankelijke

namen gemaakt van onder begrazing spon-

als de grondwateronafhankelijke opnamen-

taan ontwikkelde vegetatie op vijf voormalige

groepen is tijdens de periode 1992-2004 de

akkers die twee, drie of zeven jaar geleden

soortenrijkdom toegenomen en dit vooral met

aan het reservaat zijn toegevoegd

soorten die indicatief zijn voor minder voedselrijke omstandigheden. Tegelijk is er een gelei-

De graslandvegetaties kunnen verdeeld wor-

delijke afname van soorten die kenmerkend

den in grondwaterafhankelijke en grondwa-

zijn voor zeer voedselrijke omstandigheden.

teronafhankelijke plantengemeenschappen.
Binnen de laatste groep bevinden zich even-

Het monitoren van recent in natuurbeheer

eens de vegetaties op voormalige akkers. Ver-

genomen graslanden vormt het tweede luik

anderingen in vegetatiesamenstelling zijn

van dit project. In mei en juni 2004 werd de set

onderzocht voor elk van deze onderscheiden

met 29 percelen uitgebreid en werden 116

groepen, zowel op het niveau van de planten-

opnames gemaakt, verspreid in Oost- en
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West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Lim-

Figuur 2.5 Groepering van 32 kwelbeïnvloede graslandop-

burg. Elk kwadrant werd in augustus ook op

namen (Moenebroek 1992, 2004). Langs de eerste as wor-

sprinkhanen bemonsterd.

den de hooilanden (rechts) tegenover de beweide graslandpercelen (links) geplaatst. De tweede as suggereert een
tijdseffect: de opnamen van 1992 groeperen eerder bovenaan terwijl opnamen van dezelfde PQ’s uit 2004 lager langs
de tweede as terecht komen.

Figure 2.5 Classification of 32 vegetation relevés in seepage influenced grassland (Moenebroek 1992, 2004).
Meadows (right) and grazed grassland (left) are placed
along the first axis. The second axis implies a time effect:
the relevés from 1992 are grouped on top, while the relevés
of 2004 from the same plots are placed along the second
axis.
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:: Cel 3 ::

Ecohydrologie en watersystemen

Willy Huybrechts (coördinator)
Pieter Cabus
Piet De Becker
Wim De Belder
Nico De Regge
Johan Eylenbosch
Ralf Gyselings
Hans Jochems
Wim Mertens
Frederic Piesschaert
Jan Soors
Geert Spanoghe
Alexander Van Braeckel
Erika Van den Bergh
Bart Vandevoorde
Thomas Van Hoestenberghe
Ingrid Verbessem
Marcel Voet

Externe medewerkers:
Julie Callebaut
Els De Bie

:: Cel 3 ::
E co h y d ro lo g i e e n w a t e rs y st e m e n
De karakteristieken van waterstromen (grondwater, rivieren, getijden) bepalen in vele gevallen
het functioneren, de potenties en de natuurwaarden van aquatische en waterafhankelijke terrestrische ecosystemen. De onderzoekscel Ecohydrologie en Watersystemen wil kennis en inzichten aanbieden die een optimale integratie van waterbeheer en natuur mogelijk maken om tot
een ‘integraal valleibeheer’ te komen. Hierbij zijn zowel de waterloop, de oever als de aansluitende vallei betrokken. De cel onderzoekt het hydrologisch en ecologisch functioneren van deze
systemen en de interacties tussen water(stromen) en het biotisch systeem.
Hiervoor wordt onderzoek gedaan op verschillende vlakken:

*
*
*
*
*
*
*

waterbeheer in het landelijk gebied;
ecologische en hydrologische sleutelprocessen;
de evolutie van het ecosysteem in functie van abiotische voorwaarden;
gevolgen van ingrepen in de hydrologie (waterbeheer) op de natuur;
natuurbeheer en –ontwikkeling in relatie tot het watersysteem;
natuurpotentie in valleigebieden;
water- en natuurmonitoring

De onderzoeksactiviteiten focussen op enkele hoofdthema’s.

• Een belangrijk aandachtspunt is het onderzoek naar instrumenten die ingrepen in de waterhuishouding en op de standplaatsfactoren kunnen vertalen naar effecten voor vegetatie. Er
wordt reeds enkele jaren geïnvesteerd in de omzetting van Nederlandse hydro-ecologische
modellen naar de Vlaamse situatie, met projecten rond ITORS-Vlaanderen en NICHEVlaanderen. Een onderzoek naar de standplaatseisen voor beekbegeleidende bossen in
Vlaanderen werd afgerond.
• Het hydrologisch onderzoek in het landelijk gebied concentreert zich op de analyse van hoogwaterafvoeren in functie van het veiligheidsbeleid, de laagwaterafvoeren, de kwaliteit van de
hydrologische data en de erosie en sedimentatieprocessen in onbevaarbare waterlopen. De
resultaten onderbouwen het beheer van de onbevaarbare waterlopen.
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• Onderzoek ter voorbereiding of evaluatie van specifieke uitvoeringsprojecten in valleigebieden
kadert in het integraal waterbeheer. Het ecohydrologisch onderzoek in de valleien van Demer en
Dijle legt de nadruk op de relatie tussen de vallei-ecosystemen en het beheer van het oppervlaktewater, en is gericht op de implementatie van vernieuwde waterbeheerplannen. Voor de
Zeeschelde wordt een algemene visieontwikkeling aangedragen, maar wordt ook ingezoomd op
een aantal concrete uitvoeringsprojecten. Het natuurherstel in de Ketenissepolder, de polder
van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en de Durmevallei wordt voorbereid en opgevolgd. In de haven
van Antwerpen worden in het proefproject Magershoek de ecologische potenties van baggerslibdijken onderzocht.
• De projecten ‘Hydrologische monitoring in natuurgebieden’, ‘Biomonitoring in het Scheldeestuarium’ en ‘Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied’ zijn lange termijnprojecten die
kaderen in de ecologische en ecohydrologische monitoring van het Instituut.

Een belangrijk deel van de activiteiten is gericht op algemene adviesverlening naar overheid en
private organisaties over bovenstaande onderwerpen. De Vlaamse administratie wordt ondersteund bij de uitvoering van onderzoeksprojecten door derden. Onderstaande onderzoeksprojecten worden voor een deel uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie (AMINAL, afdelingen Water en Natuur, AWZ afdeling Zeeschelde).
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: : R e s e a rc h G ro u p 3 : :
E co h y d ro lo g y a n d Wa t e r S y st e m s

The characteristics of water flows (groundwater, rivers, tidal areas), control in many cases the
functioning, the potential and the value of aquatic and water dependent terrestrial ecosystems.
The ‘Ecohydrology and Water Systems’ research unit wants to provide knowledge to support the
optimal integration of water management and nature. The aim is to have an ‘integrated valley
management’ where both watercourse, riverbanks and the adjacent floodplain are considered,
and where ecological principles are in balance with safety aspects. The cell performs applied
scientific research into the hydrologic and ecological functioning of these ecosystems and into
the relation and the interaction between water (flows) and the biotic system.
Aspects being considered in the research are

* water management in rural areas, concentrating on the characteristics of water and
* sediment flows;
* ecological and hydrological key processes;
* the evolution of the ecosystem under particular abiotic conditions;
* the effect of changes in the water management on nature;
* nature management and developments in relation to the water system;
* potential for nature development in valley systems;
* water and nature monitoring.
The research activities of the research unit focus on different aspects.

• Research into instruments which evaluate the impact of changes in hydrology and site conditions on vegetation is an important issue. The adaptation of Dutch hydro-ecological models to
the Flemish situation took off with the projects ITORS-Vlaanderen and NICHE-Vlaanderen.
Research into the abiotic site-constraints of several riverine Alno-padion and Alnion-incanaecommunities was concluded
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• Hydrological research in rural areas concentrates on the analysis of flood flows in relation to
the safety policy, low flows, the quality of hydrological data and erosion and sediment transport.
The results support the water management of non-navigable rivers.

• Research in preparation for, or evaluation of, specific projects in the field, often in relation to
integrated water management. Ecohydrological research in the floodplains of the Demer and
Dijle riverk contributes to the implementation of new water management schemes and focuses
on the relation between valley ecosystems and the management of surface water. A general
vision with respect to the ecological restoration of the Zeeschelde is supported. The research
also focuses on specific nature development and restoration projects in the field such as tidal
marsh restoration (Ketenissepolder), nature development in the future controlled inundation
area's (Kruibeke-Bazel-Rupelmonde and Durme floodplain). In the harbour of Antwerp the ecological potential of a brackish sludge mound at Magershoek is investigated.

• Projects like ‘Hydrological monitoring in nature reserves in Flanders’, ‘Biomonitoring in the
Scheldt estuary’ and ‘Monitoring of Natura 2000 areas in the port of Antwerp’ are long term activities incorporated in the monitoring assignment of the Institute.

An important part of the activities of the research unit focuses on advising authorities and private organisations on water related issues in nature policy and nature management. The collaborators participate in activities to prepare for policy formulations, e.g. Water Framework
Directive. Part of the research projects are sponsored by the Flemish administration (AMINAL,
AWZ, ..). More details about the research projects can be found further.
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3.1 Restauratie van de Dijlevallei stroomopwaarts van Leuven – ecohydrologisch
onderzoek
3.1 Floodplain restoration of the Dijle River, ecohydrological research
Piet De Becker, Willy Huybrechts

In het verleden werd de Dijlevallei ten zuiden

hydrologische condities en de vegetatie is

van Leuven ten behoeve van de landbouw en

essentieel. Specifiek voor het Natuurinrich-

later de houtproductie (populierenteelt) sterk

tingsproject, dat ruim 800 ha groot is, wordt

ontwaterd. Dit heeft zijn weerslag gehad op

het hydrologische systeem in kaart gebracht

vochtige halfnatuurlijke graslanden, moeras-

en de te verwachten vegetatierespons bij ver-

vegetaties en rivierbegeleidende bossen on-

schillende inrichtingsscenario’s bepaald. De

der vorm van verruiging en verarming van de

focus ligt hierbij vooral op het grondwater en

vegetatie. Verschillende initiatieven werden

de vegetatie in de verschillende komgronden.

ingezet om het valleigebied te restaureren,

Op basis van deze voorbereidende studie

zowel op het vlak van de waterhuishouding als

werkt afdeling Natuur i.s.m. de VLM een in-

wat betreft de natuur. Voor het eerste werd

richting- en beheersplan uit.

door AMINAL afdeling Water een integraal
waterbeheerplan ontwikkeld, met centraal

Een belangrijke optie in het nieuwe waterbe-

het herstel van het ‘natuurlijke’ overstro-

heerplan is het inschakelen van komgronden

mingsregime van de Dijle (ter bescherming

voor de natuurlijke berging van hoge wateraf-

van het stroomafwaarts gelegen Leuven) en

voeren. De regelmatige en langdurige berging

het behoud van het natuurlijke meanderende

van water heeft effecten voor de vegetatieont-

rivierkanaal. Daarnaast werd ook een natuur-

wikkeling. De respons van de vegetatie wordt

inrichtingsproject ingesteld in dit gebied om

opgevolgd. Hieruit blijkt dat vooral grote zeg-

het herstel van de vochtige vegetaties met bij-

gevegetaties erg snel reageren op de vernat-

horende (vogel)fauna te versnellen. Hiervoor

ting en inundatie. Ook de ontwikkeling van zil-

zijn AMINAL afdeling Natuur de opdrachtge-

verschoongraslanden is volop aan de gang. In

ver en de VLM uitvoerder.

de komgronden treedt een centrifugale ver-

Om deze evolutie met gedegen kennis te on-

schuiving op van de vegetatiegordels. Loca-

dersteunen, werden verscheidene deelonder-

ties met Dottergraslanden worden gekoloni-

zoeken uitgevoerd die gericht zijn op de voor-

seerd door grote zeggenvegetaties en de

bereiding en de opvolging van de restoratie

vochtige glanshavergraslanden van vroeger

van de vallei. De kennis van de ecohydrologi-

evolueren naar dottergrasland.

sche processen en van de relatie tussen de
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Figuur 3.1 Het grondwaterpeil in één van de komgronden
0,3

stijgt wanneer in september 2001 een ontwateringsgracht

0,2

langdurige winterse overstromingen tot gevolg. Deze zone
overstroomt nu met een statistische frequentie van één
maal per 2 jaar. De combinatie van stijgende freatische
grondwatertafel en de winterse overstromingen maken de
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opnieuw rechtstreeks op de Dijle wordt aangesloten, met
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zeggevegetaties. Er vindt een snelle klonale (cirkelvormige) uitbreiding plaats (foto).

Figuur 3.1 Groundwater levels in the back swamps are
influenced when drainage systems are reconnected with
the Dijle River, resulting in winter inundations during
several months. The return period of the inundations is
now 2 years. The combination of rising water levels and
inundations stimulate the development of tall sedge
swamp in circular patterns. (photo)
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3.2 Wetenschappelijke ondersteuning ‘Ontwikkelingsplan Demer’
3.2 Scientific support of the ‘Development plan Demer’

Wim Mertens, Willy Huybrechts
Externe samenwerking: Etienne Meert (Afdeling Natuur)

In de Demervallei tussen Diest en Werchter

Het evalueren van de gevolgen van de voor-

worden de relaties tussen de terrestrische

gestelde waterhuishoudingsscenario’s op de

ecosystemen en de hydrologie reeds enkele

natuur in de Demervallei. Zes hydrologische

jaren onderzocht. De aanleiding hiertoe is de

scenario’s, met een verschillende inrichting

herziening van het oppervlaktewaterbeheer

van de rivier en de vallei werden met grond-

en de toepassing van de principes van inte-

en oppervlaktewatermodellen doorgerekend.

graal waterbeheer. De Afdelingen Water en

Het betrof verschillende varianten van rivier-

Natuur van AMINAL werken samen om in het

secties, meanderaansluitingen, aanwezigheid

studiegebied het waterbeheer en het natuur-

van dijken, stuwing van de waterpeilen e.d. De

beleid op elkaar af te stemmen en tot een in-

scenario’s zijn in belangrijke mate geïnspi-

tegraal plan voor het beheer van de vallei te

reerd op voorstellen die in vroegere projecten

komen. Dit moet worden geconcretiseerd in

door het IN werden geformuleerd. Drie van

het ‘Ontwikkelingsplan Demer’ (OPD). Het

deze scenario’s werden m.b.v. hydro-ecologi-

OPD bestaat uit een reeks studies en acties

sche expertkennis en modellen omgezet wor-

die moeten leiden tot concrete natuurontwik-

den naar potentiekaarten voor natuur. In een

kelingsplannen voor de Demervallei.

proces van de evaluatie van vooral veiligheidsaspecten en natuurpotenties wordt op

Het OPD wordt wetenschappelijk ondersteund

iteratieve wijze gestreefd naar een integratie

door het IN vanuit de ecohydrologische

van water- en natuurdoelstellingen.

gebiedskennis afkomstig van het project
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Het ontwikkelen en evalueren van natuur-

‘Ecohydrologisch onderzoek in de Demerval-

inrichtingsscenario’s en gebiedsvisies.

lei tussen Diest en Werchter’, uitgevoerd in

In dit kader werd het Decision Support System

samenwerking met de Administratie Water-

(DSS) EcoVisie operationeel gemaakt voor de

wegen en Zeewezen. Het project werd in 2004

Demervallei. EcoVisieDemer is een hulpmid-

afgerond, maar de ondersteuning vanuit het

del dat toelaat om op basis van de potentie-

IN zal ook in de toekomst nog verder worden

kaarten voor natuur, verschillende inrich-

gezet. De wetenschappelijke ondersteuning

tingsvoorstellen voor natuurgebieden met

omvat drie luiken:

elkaar te vergelijken en onderling af te wegen

wat betreft hun natuurwaarde, maar ook wat
betreft de beheerkosten.
Monitoring van een vernattingsproject in
de Demerbroeken.
In het natuurreservaat ‘De Demerbroeken’
wordt in het kader van het Mina-plan 2 Actie
73 Actief Peilbeheer een vernattingsproject
uitgevoerd, waarbij de monding van de Grote
Leigracht van de Hulpe naar de Demer werd
verlegd (juli 2002). Hierdoor overstromen de
Demerbroeken regelmatiger en verbetert de
kwaliteit van het overstromingswater aanzienlijk. Met een monitoringprogramma worden de effecten van dit project opgevolgd. Wat
betreft de dynamiek van het oppervlakte- en
grondwater kon tijdens het project de vernatting reeds duidelijk worden aangetoond. Uit
de analyse van tijdreeksen met het softwarepakket Menyanthes, blijkt dat het grondwaterpeil in het nieuwe waterbergingsgebied
significant is gestegen na de ingreep. Om de
effecten op de bodem en de vegetatie te beoordelen was de looptijd van het project te
kort. Markante wijzigingen werden nog niet
vastgesteld. Voor beide aspecten werd huidige
toestand, de uitgangssituatie, uitvoerig beschreven zodat in de toekomst de mogelijkheid bestaat om ook op dit vlak het vernattingsproject te evalueren.
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3.3 Abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende AlnoPadion en Alnion incanae-gemeenschappen
3.3 Research into the abiotic site-constraints of several riverine Alno-padion and
Alnion-incanae-communities

Hans Jochems, Piet De Becker, Willy Huybrechts
Externe samenwerking: Afdeling Natuur (opdrachtgever)

“Alluviaal bos met Alnus glutinosa (zwarte

vertalen van de kennis over de stand-

els) en Fraxinus excelsior (gewone es)” is één

plaatseisen naar een instrument dat kan wor-

van de prioritaire habitattypes in het kader

den ingezet om de kansen voor ontwikkeling

van de Europese habitatrichtlijn. In Vlaan-

of verbetering van het habitattype voor

deren, en zeker ook in Oost-Vlaanderen,

bepaalde locaties te evalueren.

wordt het ernstig bedreigd of is het vaak

De belangrijkste variabelen die de stand-

slecht ontwikkeld. Bescherming, aangepast

plaats voor de beekbegeleidende bossen

beheer en areaaltoename zijn wenselijk in

bepalen zijn grondwaterstanden, grondwater-

welbepaalde beekdalen en valleien.

samenstelling en bodemkarakteristieken.

Hoewel er over de standplaatsvereisten van

Voor 122 meetpunten in 32 verschillende

deze bossen in algemene termen al een en

gebieden in Vlaanderen werd kwantitatieve

ander bekend is, blijven er grote kennislacu-

informatie voor een dertigtal standplaatsvari-

nes in Vlaanderen, vooral als het kwantitatie-

abelen verzameld. Op dezelfde locaties werd

ve informatie betreft. Die kennis is nochtans

de vegetatiesamenstelling bestudeerd, en de

onontbeerlijk voor het nemen van verant-

vegetatietypes bepaald: Elzen-Berkenbroek

woorde en onderbouwde beslissingen over

(Sphagno-Alneto glutinosae), Mesotroof El-

beheer, restauratie en inschatten van ontwik-

zenbroek (Carici elongatae-Alnetum), Eutroof

kelingskansen van deze bostypes in bestaan-

of Ruigte elzenbroek (Macrophorbio-Alne-

de of nog af te bakenen reservaatperimeters.

tum), Vogelkers-Essenbos (Primulo-Fraxine-

Doestellingen van dit project zijn:

tum) en Goudveil-Essenbos (Carici-remotae-

inzicht geven in de sturende abiotische
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Fraxinetum).

standplaatsfactoren van een aantal bostypen

De bostypes uit de Elzen-Vogelkers- en El-

die tot het habitattype behoren;

zenverbonden groeien op vochtige tot zeer

inventariseren van het huidige voorkomen

natte plaatsen. Het gemiddelde grondwater-

van dit habitattype in Oost-Vlaanderen en

peil staat in deze studie voor geen enkel bos-

identificeren van locaties waar ze actueel

type dieper dan 1 meter onder maaiveld. Vier

goed ontwikkeld zijn, zodat gepaste bescher-

standplaatskenmerken - landschappelijke

mingsmaatregelen kunnen genomen worden;

positie, mineraalrijkdom van het grondwater,

Figuur 3.3 Het beslisschema van Valleibos 1.0 werd opgebouwd rond
vier standplaatskenmerken: landschappelijke positie, mineraalrijkdom
van het grondwater, de zuurtegraad van de bodem en seizoenale
schommeling van het grondwater.

Figure 3.3 The decision scheme of Valleibos 1.0 is bases on four site

zuurgraad van de bodem en jaarlijkse schom-

conditions: the position in the landscape, mineral content in the

meling van het grondwater– kunnen worden

groundwater, acidity of the soil en seasonal changes in the groundwa-

gebruikt in een beslisschema om de potenties

ter depth.

voor vochtige en natte bossen te verkennen.
De bijzonder sterke relatie tussen de geologische ondergrond met het voorkomen van kleilagen en de aanwezigheid van bronbossen van
het type Goudveil-Essenbos laat toe om de

broekbos

en

het

Elzen-Berkenbroekbos

potenties van dit bostype op basis van de

groeien op bodems met een pH die 1 resp. 2

landschappelijke positie in te schatten.

eenheden lager liggen.

De standplaatsen van de meeste bostypes
worden gekenmerkt door grondwater dat

De kennis wordt in een beslisschema ‘Val-

sterk is aangerijkt met ionen, die uit de

leiBos 1.0’ (figuur 3.3) gebruikt om na te gaan

watervoerende geologische laag werden op-

waar welke vochtige en natte bossen kunnen

gelost. Het Elzen-Berkenbroekbos groeit pre-

ontwikkelen. Het model voorspelt niet, het

ferentieel op plaatsen met grondwater dat

geeft potenties aan op basis van de abiotische

duidelijk mineraalarmer is. De gemiddelde

condities. Het voorkomen en de kwaliteit van

grondwaterstand en andere grondwaterka-

het bostype is namelijk ook afhankelijk van

rakteristieken verschillen weinig over de

een reeks biotisch processen, zoals de nabije

andere bostypes. Het Ruigte Elzenbroekbos

aanwezigheid of verspreidingsmogelijkheden

kan worden onderscheiden, op basis van de

van soorten, maar ook van de historiek en het

diepere laagste grondwaterstanden en de

beheer van het gebied. De functie van Val-

grotere jaarlijkse grondwaterschommeling.

leiBos1.0 is om op een uniforme wijze de

Het belangrijkste differentiërende bodemken-

standplaatsen te screenen, te klasseren op

merk is de zuurgraad. De pH laat toe een

basis van een aantal relevante kenmerken en

onderscheid te maken tussen enerzijds Ruig-

de mogelijkheden voor de ontwikkeling van

te Elzenbroekbos, Vogelkers-Essenbos en

bepaalde beekbegeleidende bostypes aan te

Goudveil-Essenbos. Het Mesotroof Elzen-

geven.
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3.4 Beheersmodellen actief peilbeheer - NICHE Vlaanderen
3.4 Models for active water level management – NICHE Flanders

Willy Huybrechts, Piet De Becker
Externe samenwerking: Julie Callebaut, Els De Bie (Samenwerking Vlaams Water vzw), Jan Bellon, Hilde Syen (PIDPA),
Martin de Haan, Arthur Meuleman, Bernard Raterman (Kiwa Water Research, Nederland), Paul De Smedt, Jan Van der
Sluys (VMW), Johan Lermytte, Ilse Van Eylen (Afdeling Water), Hans De Schryver (Afdeling Natuur).

Hydro-ecologische modellen, gebruikt bij

gegevens verzameld betreffende standplaats

effectvoorspelling van ingrepen in de water-

en vegetatie. Het gaat hier zowel om bestaan-

huishouding op vegetatie, zijn voor Vlaan-

de gegevens uit allerlei studies als nieuwe

deren weinig voorhanden.

veldgegevens. Per locatie zijn grondwaterge-

Sinds april 2002 beoogt dit project het aan-

gevens (peilmetingen en chemische analy-

passen van het door Kiwa ontwikkelde Ne-

ses), bodemprofiel, bodemstaalname en een

derlandse model NICHE (Nature Impact

vegetatieopname voorhanden. Hieruit wordt

Assessment of Changes in Hydro-Ecological

een Vlaamse NICHE tabel afgeleid, de kern

Systems) aan de Vlaamse situatie met nadruk

van het model, die gericht wordt aangevuld

op de praktische toepassing bij grondwater-

met expertkennis.

winningen en in valleigebieden. Zo zal de toepasbaarheid van NICHE-Vlaanderen geëvalu-

Voor drie referentiegebieden (Doode Bemde,

eerd worden a.d.h.v. twee waterwinningsge-

Vallei van De Zwarte Beek, Vorsdonkbos-

bieden (Weerderlaak-Schoonhoven en Ol-

Turfputten) werd NICHE getest, waarbij de

men-Scheps).

voorspelde vegetatietypen vergeleken werden
met de bestaande vegetatiekaarten.
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NICHE is gebaseerd op de standplaatsfacto-

De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar

ren: bodemtype, grondwaterstand, voedsel-

geven ook een zicht op de beperkingen. De

rijkdom en zuurgraad die voor de soortensa-

tweede fase heeft dan ook als doel een aantal

menstelling van vegetatie bepalend kunnen

verbeteringen te realiseren. Cruciaal hierbij

zijn. Op grond van het voorspelde abiotisch

is het gericht aanvullen van de Vlaamse

milieu bepaalt NICHE de potentiële ontwikke-

NICHE-databank wat onmiddellijk zal leiden

ling van de vegetatie.

tot

Voorspellingen gebeuren a.d.h.v. een data-

bestaat de dataset uit een 1000-tal locaties

bank met standplaatseisen van grondwateraf-

afkomstig uit een 90-tal gebieden. Ook wor-

hankelijke vegetatietypen. Voor de opbouw

den nu Vlaamse NICHE bodemcodes gebruikt

van deze databank worden voor zoveel moge-

en worden verschillende kweltypen in reke-

lijk locaties in Vlaanderen gecombineerde

ning gebracht. Hiervoor zijn aanpassingen van

betere

voorspellingen.

Ondertussen

de beslisregels van het model nodig. De chemische samenstelling van het grondwater
heeft in Vlaanderen nl. een grote invloed op de
vegetatieontwikkeling.

Figuur 3.4 Het voorbije jaar lag de nadruk vooral op het uitbreiden van de NICHE-dataset met standplaatseisen van grondwaterafhankelijke vegetatietypen. Deze kaart toont de verspreiding van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens van de eerste en tweede fase, en de gegevens welke afkomstig zijn uit
het project over de beekbegeleidende bossen.

Figure 3.4 The past year we mainly focused on the expansion of the NICHE-dataset with site-conditions of groundwater
dependent vegetation types. This map shows the distribution of the areas which were considered for this purpose. A differentiation has been made between the data of the first and second phase, and the data obtained from the project concerning riverine woodlands.
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3.5 Hydrologische monitoring in natuurgebieden
3.5 Hydrological monitoring in areas of ecological importance

Piet De Becker, Willy Huybrechts
IN-medewerkers in andere cellen: Toon Van Daele
Externe samenwerking: vrijwilligers van terreinbeherende natuurverenigingen, natuur- en boswachters, VLM

De uitvoeringsbesluiten van het natuurde-

Verder werd in 2004 hoofdzakelijk gewerkt

creet voorziet voor erkende terreinbeherende

aan het verzamelen van grondwaterkwali-

verenigingen een vergoeding voor het uitvoe-

teitsgegevens ter voorbereiding van een over-

ren van een beperkt monitoringprogramma

zichtsrapport over de chemische samenstel-

(waaronder grondwaterpeilmetingen). Via

ling van grondwater in de natuurgebieden in

studiedagen en rechtstreekse contacten wor-

Vlaanderen. Daartoe wordt het materiaal uit

den beheerders van natuurterreinen aange-

diverse studies en eigen staalnamen verza-

moedigd om piëzometers te plaatsen en

meld en aan de Watina-databank toegevoegd.

grondwaterpeilen op te meten. Vanuit het IN

Momenteel zijn de resultaten van meer dan

wordt advies verleend bij het kiezen van de

5600 stalen verwerkt.

locaties en indien haalbaar bij het plaatsen.

Met de Vlaamse Landmaatschappij

De gebiedsverantwoordelijken sturen hun

de afspraken geconcretiseerd rond het be-

gegevens in en deze worden gecontroleerd op

heer van de gegevens verzameld in het kader

fouten en opgenomen in een Accesdatabe-

van natuurinrichtingsprojecten. Met buiten-

stand (WATINA). Bij tal van (eco-)hydrologi-

diensten van Afdeling natuur werden afspra-

sche studies worden piëzometers geplaatst

ken gemaakt rond het bijhouden van gegevens

en opgemeten, meestal gedurende een rela-

die verzameld zullen worden bij monitoring

tief korte periode. Er wordt getracht hier een

van de Vlaamse reservaten.

overzicht op te houden en ook deze gegevens
in de databank te brengen. Einde 2004 waren
er 232000 peilgegevens afkomstig van ruim
4800 meetpunten uit 230 natuurgebieden
opgenomen in deze databank. In 2004 werd
een belangrijke inspanning geleverd om de
locatie en de specificaties van de piëzometers
(filterdiepte, lambertcoördinaten,…) beter gedocumenteerd te krijgen. Meer dan 85% van
de piëzometerdefinities is momenteel volledig
in orde.
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werden

3.6 Optimalisatie en onderhoud van een hydrologische databank voor de onbevaarbare waterlopen
3.6 Optimalisation and maintenance of an hydrological database for non-navigable rivers in Flanders
Pieter Cabus
Externe samenwerking: Lien De Backer (UGent), AMINAL afdeling Water

In het meetnet op de onbevaarbare waterlo-

sche stations van Afdeling Water uitgevoerd.

pen wordt sinds tientallen jaren waterhoogtes

Deze krommen laten toe de gemeten water-

en debieten gemeten. Om uiteenlopende

standen in waterafvoeren om te zetten en zijn

redenen bevatten deze tijdreeksen in hun hui-

dus cruciaal voor een optimale berekening

dige vorm abnormale waarden. Een grondige

van de waterafvoer langs de rivieren. Dit is de

doorlichting van die tijdreeksen is nodig, met

belangrijke stap in een volledige verbetering

als doel het bekomen van een algemeen be-

van de tijdreeksen. Per afgewerkte verbete-

schikbare lijst van aangepaste gegevens van

ring werd een verslag opgemaakt.

peil, debiet en neerslag, samen met een gedetailleerd verslag over de verbetering. De
eerste prioriteit ging naar de verbetering van

Figuur 3.6 Verbetering van de debietreeks voor de

de reeksen in functie van de modelleringsstu-

Molenbeek te Pulle. De opstuwing door plantengroei wordt

dies (2002-2003) van AMINAL afdeling Water.

verbeterd door te vergelijken met een naburig station zon-

Dit is sinds 2001 een continue opdracht ge-

der plantengroei, en de debieten proportioneel te verla-

weest. In de eerste helft van 2004 werd de

gen.(paars=originele debieten, zwart= naburig station,

aanpassing van deze reeksen afgewerkt.

blauw= verbeterde debieten). Alle tijdreeksen werden
gedeeld door de oppervlakte van het stroomgebied (debiet

De nieuwe hydronet-databank van de Afdeling

3

in m /s.ha)

Water werd gevoed met de verbeterde tijdsreeksen. Ze werd verder aangevuld met alle

Figure 3.6 The afflux at the Molenbeek (Pulle) due to weed

beschikbare neerslaggegevens van het KMI

growth is compensated by comparison with a neighbouring

(vanaf 1899 tot heden).

station without weed growth. (purple = original flow series,
black = flow series of neighbouring station, red= improved

In de tweede helft van 2004 werd een controle

flow series). All time series where divided by the draining

van alle debietkrommen van de limnigrafi-

area (flows are in m /s.ha)

3
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3.7 Uitbouw van het limnimetrisch net op de onbevaarbare waterlopen
3.7 Implementation of the limnimetric network in the non-navigable watercourses

Marcel Voet, Johan Eylenbosch
Externe samenwerking: Afdeling Water

In de studie “Het meetnet op de onbevaarbare

nen beter gekozen worden door de beperkin-

waterlopen, Optimalisatie van de peil- en

gen van de meters te vergelijken met de

debietmetingen” zijn de bestaande meetplaat-

mogelijke minimum en maximumwaarden. In

sen onderzocht en zijn locaties van nieuwe

vergelijking met de vorige toestand met enkel

meetplaatsen aangeduid met het doel zoveel

vlotterlimnigrafen en traditionele ijkingen

mogelijk de voorkomende stroomgebiedken-

krijgt het nieuwe meetnet een diversiteit aan

merken te bemeten. De concrete uitwerking

meettoestellen en –methoden.

van de voorstellen van de nieuwe meetplaat-

In 2004 zijn, verdeeld over meerdere stroom-

sen of de verbetering van bestaande limnigra-

bekkens, 14 meetpunten bestudeerd en is een

fen maakt het voorwerp uit van aparte studies:

concrete uitbouw van de meetinfrastructuur

de eigenlijke uitbouw van de meetplaatsen.

voorgesteld. De afdeling Water richtte zich

Om de kans op een goede meetplaats zo groot

niet enkel op bestaande verbeteringsbehoef-

mogelijk te maken, wordt een schatting ge-

tige meetplaatsen. Het meetnet wordt uitge-

maakt van de minimum en maximum waarden

breid met nieuwe stations in meestal kleinere

van peilen en snelheden. Op basis van de to-

stroomgebieden die een directe bijdrage leve-

pografische opmetingen die in het kader van

ren tot de watersysteemkennis van de grotere

de stroomgebiedmodelleringen zijn uitge-

stroomgebieden, zoals meetpunten in de bo-

voerd, wordt in het rekenpakket InfoWorks

venlopen als boodschapper van de evolutie

een hydraulisch model opgezet waaruit een

van hoogwatergolven.

debietkromme kan afgeleid worden ter plaat-
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se van het nieuwe meetpunt. Voor ieder con-

Figuur 3.7: Limnigraaf 281 op de Vondelbeek te Opwijk. Een

creet geval is dit een basis om de keuze te

voorbeeld van een station met een slechte debietkromme

maken tussen de verschillende meetopstel-

als gevolg van onaangepaste meetinfrastructuur en –appa-

lingen: een klassieke vlotterlimnigraaf met

ratuur (a) foto van de locatie (b) debietkromme.

traditionele ijkingsmetingen voor de debiet-

Figure 3.7: Hydrographic station 281 on the Vondelbeek at

kromme, een vaste sectie met al dan niet een

Opwijk. This station has a poorly defined Q_h-relation, due

permanente snelheidsmeter of een echte

to unappropriate infrastructure and equipment. (a)picture

meetgoot. Ook de typen meettoestellen kun-

of the location (b)Rating curve: waterlevels-waterflow.
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3.8 Hydrologische en hydraulische modellering van de onbevaarbare waterlopen
in Vlaanderen: begeleiding van de modelleringsstudies en onderhoud bestaande
modellen
3.8 Hydrological and hydraulic modelling of the non-navigable watercourses in
Flanders: support of the modelling studies and application of the existing models.
Pieter Cabus
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Water

AMINAL afdeling Water werkt sinds verschil-

maken van deze modellen voor het aanmaken

lende jaren aan een totaalpakket van studies,

van deze kaarten.

overleg en beleidsplanning voor de aanpak
van het waterbeheer op de onbevaarbare

Dit omvatte drie deelaspecten.

waterlopen. De waterkwantiteitsaspecten
worden bestudeerd in modelleringsstudies. In

In eerste instantie werden alle beschikbare

een meerjarenprogramma wenst de Afdeling

neerslaggegevens sinds 1899 verzameld in de

Water alle belangrijke waterlopen van eerste

modelleringssoftware.

categorie te modelleren. Eind 2005 zijn er

Ook de digitale hoogtegegevens werden ge-

reeds een 25-tal modellen (bijna) beschikbaar.

corrigeerd en ingevoerd.

Deze modellen vormen een belangrijke infor-

In tweede instantie werden verschillende (30-

matiebron voor waterbeheer en onderzoek.

tal) hydrologische modellen van stroomgebie-

Verschillende gebruikers van deze modellen

den over heel Vlaanderen aangemaakt. De

(waaronder de Afdeling Water zelf) hebben

resultaten van deze hydrologische modellen

nood aan wetenschappelijke ondersteuning bij

zullen de hydraulische modellen ‘voeden’ met

de toepassing van modelleringsresultaten of

water.

bij voorstudies, voorafgaand aan een uitgebreidere modellering.

Uiteindelijk werd ook gestart met de aanmaak
van het hydraulisch model van de Dender. Dit

Zo zal de Afdeling Water deze modellen

model zal gebruikt worden als basis voor de

gebruiken voor het afbakenen van de over-

aanmaak van het Bekkenmodel Dender, waar-

stromings-RISICO-kaarten, die de Afdeling

bij alle waterlopen van 1e categorie gemodel-

dient op te maken voor de federale regering.

leerd zullen worden samen met de Dender. Dit

In de tweede helft van 2004 werd er door de

bekkenmodel kan dan uiteindelijk gebruikt

onderzoeksgroep Landelijk Waterbeheer van

worden in Operationeel Systeem voor hoogwa-

het Instituut voor Natuurbehoud actief mee-

terbescherming.

gewerkt aan het updaten en beschikbaar
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Figuur 3.8 Lengteprofiel van de Dender vanaf de Waalse
grens tot de monding in de Schelde bij een niet-kritisch
debiet. (rood = linker oeverlijn, groen = rechter oeverlijn)

Figure 3.8 Long section of the river Dender (from the boundary with Wallonie to the mouth in the river Shelde) at a
non-critical flow. (red= left bankline, green =right bankline)
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3.9 Erosie en sedimenttransport in onbevaarbare waterlopen
3.9 Erosion and sedimenttransport in non-navigable rivers

Thomas Van Hoestenberghe, Johan Eylenbosch, Marcel Voet
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Water

Sedimenttransport in waterlopen heeft een

sen turbiditeiten en sedimentconcentraties.

belangrijke impact op zowel de afvoer als de

Met behulp van deze curves worden continue

kwaliteit van de waterlopen. In het najaar van

turbiditeitsreeksen omgezet naar continue

1999 startte Afdeling Water met de uitbouw

sedimentconcentratiereeksen. Figuur 3.9 telt

van een permanent sedimentmeetnet in Vlaan-

zowel de sedimentconcentratiereeks als de

deren. Aangezien de hellende gebieden relatief

debietreeks voor van het meetstation in

de grootste bijdrage leveren zijn drie prioritai-

Etikhove voor de hoogwaterperiode tijdens de

re zones afgebakend waar men op korte ter-

jaarwisseling 2002-2003. Vermenigvuldiging

mijn een uitgerust sedimentmeetnet wil voor-

van de concentratiereeks met de debietreeks

zien. Deze zones zijn het zuidoostelijk deel van

geeft de sedimentdebietreeks. Deze tijdreek-

het Demerbekken, de stroomgebieden van de

sen worden sinds 2004 bijgehouden door de

Maarkebeek en de Zwalm in het Bovenschel-

hydronet-databank van Afdeling Water.

debekken en de stroomgebieden van de
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Zuunbeek en de Bellebeek in het Dijle- en

Naast sedimenttransport in suspensie wordt

Denderbekken. Momenteel zijn in het Boven-

sinds 2004 ook gezocht naar een geschikte

scheldebekken acht meetstations operationeel

methode om het bodemtransport te bemeten

waar zowel hydrologische, meteorologische

op onbevaarbare waterlopen. Op een testloca-

als sedimentmetingen worden uitgevoerd. In

tie in het stroombekken van de Brugse

het Demerbekken zijn in 2004 10 meetstations

Polders worden verschillende meetopstellin-

uitgebouwd.

gen getest en geëvalueerd.

In de bovenlopen van de te onderzoeken

Met behulp van continue sedimentdebietreek-

stroomgebieden gebeurt het hoofdaandeel

sen kunnen erosiewerende maatregelen

van het sedimenttransport in suspensie. Dit

geëvalueerd worden. Ook sedimentatie die in

supensietransport kan gekoppeld worden aan

erosiepoelen of zandvangen zou plaatsvinden

de turbiditeit van het water. Met behulp van

kan door langere tijdreeksen van sedimentde-

gemeten concentraties (d.m.v. monsterna-

bieten worden ingeschat. De verkregen in-

mes) worden calibratiecurves opgesteld tus-

zichten in sedimenttransport kunnen de effi-

ciëntie van erosiebestrijdingsmaatregelen
evalueren en uiteindelijk de erosie op perceelsniveau terugdringen.

Figuur 3.9 Sedimentconcentratiereeks en debietreeks voor
het meetstation in Etikhove (281 ha) voor de hoogwaterperiode tijdens de jaarwisseling 2002-2003. De sedimentconcentraties zijn turbiditeitsmetingen omgezet met een calibratiecurve “sedimentconcentratie-turbiditeit” eigen aan
het station. De reeksen bevatten 15-minuten waarden.

Figure 3.9 Sediment concentration series and discharge
series for the turn of the year 2002-2003 for the measurement station ‘Etikhove’ in East-Flanders (281 ha).
Sediment concentrations are turbidity values converted by
means of the calibration curve “sediment concentration –
turbidity” of the measurement station. The series contain
15-minutes values.
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3.10 Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied
3.10 Monitoring Natura 2000 in the port on the left bank of the River Schelde

Ralf Gyselings, Geert Spanoghe, Erika Van den Bergh
E x t e r n e s a m e n w e r k i n g : Beheercommissie natuurcompensaties Linkerscheldeoever, AMINAL afdeling Natuur,
Natuurpunt WAL

De ontwikkeling en uitbouw van de haven (in

niet gehaald. Weidevogels, vogels van strand-

casu het uitgraven van het Verrebroek- en

en plasvlakten en soorten van open water blij-

Deurganckdok) tast cruciale habitats en

ven kritische aandachtsoorten, waarvoor de

broedvogelaantallen in Natura 2000 gebied

vooruitgang van de inrichtingswerken belang-

aan, waardoor artikel 6 van de Habitatrichtlijn

rijk blijft, wil men de recente populaties op

van kracht wordt. Het Validatiedecreet en de

Linkeroever behouden. Voor weidevogels

resolutie van het Vlaams Parlement van

werd een relatie tussen broedplaats en hydro-

20/2/2002 vangen deze aantasting op. Zij rege-

logie bepaald, wat toelaat potenties voor eco-

len o.a. de uitwerking van de compensatie-

logisch polderbeheer te situeren.

plicht in het Linkerscheldeoevergebied. Hierin

In enkele gebieden is vernatting gerealiseerd

is ondermeer voorzien in evaluatie en bijstu-

om tijdelijke plasgebieden niet te vroeg te

ring van de compensatiemaatregelen op basis

laten uitdrogen en om riet meer potentie te

van monitoring. Het IN is verantwoordelijk

geven om uit te breiden.

voor het opstellen en uitvoeren van het moni-

Als soorten van bijlage IV van de habitatricht-

toringplan en startte hiermee in oktober 2002.

lijn komen rugstreeppad en vleermuizen voor.
Locaties waar rugstreeppadden voortplanten

Een rapport met resultaten van het tweede

werden voor het tweede jaar gekarteerd. Dit

opvolgingsjaar werd in december opgemaakt.

geeft een eerste idee van de dispersie- en

Onderzochte parameters zijn vogelpopulaties,

kolonisatiecapaciteit van de soort, en een

habitats, vegetatie, dagvlinders, libellen, wa-

beeld van de versnippering van de populatie.

terwantsen, rugstreeppadden, vleermuizen,

Vleermuizen werden dit jaar voor het eerst

en hydrologie.

gevolgd. Daaruit bleken de meeste grote plas-

In 2004 kwamen 9 soorten broedvogels van de

gebieden belangrijke foerageerplaatsen.

bijlage I van de Vogelrichtlijn tot broeden.
Voor de meerderheid van de opgevolgde soorten waren de aantallen in 2004 hoger dan in
2003, maar de aantallen van voor de werken
aan Deurganckdok worden doorgaans nog
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Figuur 3.10 Broedpotentiekaart voor weidevogels in de polder gebaseerd op hydrologie. Grondwaterstand werd
gecorreleerd met topografische hoogte en geëxtrapoleerd
naar de gehele polder. Hoogte werd ook bepaald voor
broedvogelterritoria, waaruit een maximum hoogte per
soort kon worden bepaald. Donkerder groen geeft aan dat
de lokatie voor meerdere soorten geschikt is.

Figure 3.10 Map of breeding potential for meadow birds
based on hydrology. Ground water level was correlated with
topographic altitude and extrapolated to the whole region.
Height was also determined for breeding territories, giving
a maximum height for each species. Darker green means
the location is suited for more species.
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3.11 Monitoring van de schorvegetaties langs de Zeescheldde
3.11 Monitoring of the tidal marsh vegetations along the Zeeschelde

Bart Vandevoorde, Alexander Van Braeckel, Wim Mertens, Frederic Piesschaert, Erika Van den Bergh, Wim De Belder
Externe samenwerking: ir. Albert Frans (Waterwegen en Zeekanaal nv)

Ter ondersteuning van het beleid wordt een

2001 en 2004. De vegetatieontwikkelingen han-

lange termijn monitoring uitgevoerd langs het

gen nauw samen met het overstromingsregi-

Schelde-estuarium. Binnen dit monitorings-

me dat kan bepaald worden door middel van

programma worden evoluties in verschillende

hoogtemetingen en getijgegevens.

trofische niveaus opgevolgd: vegetatie, macrobenthos en watervogels. Analyse van de

Door het opmaken van sequentiële vegetatie-

verzamelde data geven kwalitatieve en kwan-

kaarten verkrijgt men enerzijds een beeld van

titatieve trends aan die vervolgens kunnen

wijzigingen in de totale schoroppervlakte bin-

aangewend worden om inrichting- of beheer-

nen het estuarium. Anderzijds kunnen ook

maatregelen bij te sturen. Bovendien funge-

areaalwijzigingen per vegetatietype en turn-

ren de gegevens als input bij het opstellen van

over naar andere vegetatietypen nagegaan

ecosysteemmodellen. De monitoring gebeurt

worden. Er werden vegetatiekaarten van 1992

in nauwe samenwerking met Waterwegen en

en 1996 opgemaakt en in 2003 zijn luchtfoto’s

Zeekanaal nv.

gemaakt van de hele Zeeschelde, incl. Durme
en Rupel. Op basis van deze luchtfoto’s wordt

Verschillende methodes kunnen worden toe-

een nieuwe vegetatiekaart van de Zeeschelde

gepast om vegetatieontwikkelingen in de bui-

opgemaakt. De verschillende te onderscheiden

tendijkse gebieden na te gaan. Langs de Zee-

vegetatie-eenheden zijn in een GIS omgeving

schelde wordt een combinatie van sequentiële

afgebakend. Vervolgens zijn deze vegetatie-

vegetatiekaarten en het gebruik van perma-

eenheden ter plaatse gecontroleerd, benoemd

nente kwadraten aangewend. In de schorren

en eventueel ruimtelijk gecorrigeerd.

zijn een 200-tal permanente kwadraten afgebakend, enerzijds gespreid langs de zoet-brak
gradiënt, anderzijds verdeeld over verschillende vegetatietypes, van pioniersvegetaties tot
struweel en bostypes. Van deze permanente
kwadraten worden gedetailleerde vegetatieopnames gemaakt. Dit gebeurde in 1995, 1997,
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Figuur 3.11 Voorlopige vegetatiekaart (anno 2003) en het procentueel aandeel van de verschillende vegetatietypes over de
verschillende jaren van het schor bij Branst met een detail van de bloeiwijze van Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), een invasieve plantensoort op zoetwaterschorren. Rechtsboven een overzichtfoto van het schor met Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en Liesgras (Glyceria maxima) op de voorgrond en Riet (Phragmites australis) en wilgen (Salix alba
en Salix x mollissima) op de achtergrond.

Figure 3.11 Temporary vegetation map (in the year 2003) and consecutive percentages of the different vegetation types of
the tidal marsh of Branst with a detail of the inflorescence of Policeman’s helmet (Impatiens glandulifera), an invasive plant
species on freshwater tidal marshes. Top right, a view of the tidal marsh is presented with Hairy willow-herb (Epilobium hirsutum) and Reed Sweet-grass (Glyceria maxima) in front and Reed (Phragmites australis) and Willow spp (Salix alba and
Salix x mollissima) at the back.
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3.12 Watervogels langs de Zeeschelde en Rupel: 1991-2004
3.12 Water birds along the Zeeschelde and Rupel: 1991-2004

Erika Van den Bergh, Ingrid Verbessem, Nico De Regge, Jan Soors, Frederic Piesschaert Wim de Belder,
IN-medewerkers in andere cellen: Anny Anselin, Koen Devos,
Externe samenwerking: Tom Ysebaert (NIOO-CEMO), Patrick Meire (UIA), Waterwegen en Zeekanaal nv

Reeds dertien opeenvolgende seizoenen voert

korte traject worden tot 4500 watervogels

het IN maandelijks watervogeltellingen uit op

geteld en werden 37 soorten waargenomen.

de Zeeschelde. De volledige Zeeschelde wordt

Opvallend is de evolutie van het aantal Pijl-

geteld bij laagwater vanaf schepen tijdens

staarten. In mei 1999 werd het Noordelijk

drie opeenvolgende dagen.

eiland vernat en omheind en werden er grote

De wintermaxima vertonen sinds 1991 een

grazers op gezet voor extensieve jaarrond

globale stijging. Tijdens de winter herbergt de

begrazing. Het werd een belangrijk overtijge-

Zeeschelde 50 tot 60 % van de wintertalingen

bied voor Pijlstaarten die zich bij laagtij op de

in Vlaanderen, 30% van de krakeenden en de

Rupel en Zeeschelde bevinden.

pijlstaarten en 10% van de wilde eenden. Het

Na dertien ononderbroken telseizoenen krij-

aandeel tafeleenden varieert sterk maar ver-

gen we een goed beeld van het belang van het

toont een globaal stijgende trend. Op interna-

Schelde estuarium voor watervogels; deze

tionaal niveau overwintert ongeveer 6% van

ononderbroken tijdreeks vormt een waarde-

de Noorwest-europese krakeend populatie

volle bron van informatie ter ondersteuning

langs de Zeeschelde. Tijdens de beschouwde

van het beheer en beleid. Wij bedanken dan

periode verhoogde de 1% norm van 120 naar

ook Waterwegen en Zeekanaal nv voor het tel-

600; toch was er globaal een licht stijgende

kens weer ter beschikking stellen van de be-

trend voor het percentage langs de Zee-

nodigde ‘bootdagen’ alsook de tellers waarop

schelde. De geografische populatie winterta-

we kunnen rekenen wanneer onze eigen

lingen veranderde niet tijdens de beschouwde

‘bemanning’ ontoereikend is...

periode; de wintermaxima voor de Zeeschelde
stegen echter van 1,5% naar 5 à 6 %. Ook voor
de tafeleend bleef de populatie ongewijzigd en
steeg het internationaal belang van de Zeeschelde.
Sinds 1999 worden ook de watervogels op de
Rupel maandelijks geteld tussen de monding
en de oude sluis van Wintam. Op dit relatief
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Figuur 3.12 a) Maandelijkse totalen van de watervogels
langs de Zeeschelde. (oktober 1991-juni 2004; Rupel en de
meeuwen niet meegerekend). b) Evolutie van het Internationale belang van de Zeeschelde voor krakeend, wintertaling, tafeleend, pijlstaart en wilde eend. Het waargenomen
wintermaximum werd telkens getoetst aan de geldende
Noordwest-Europese populatieschatting voor dat seizoen.

Figure 3.12 a) Waterbirds along the Zee-schelde, monthly
totals (october1991-april 2004, excluding Rupel and gulls).
b) Evolution of the international importance of the Zeeschelde for Gadwall, Common teal, Pochard, Pintail and
Mallard. Maxima for each winter were compared to the
then actual Northwest European population estimation.
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3.13 Getijonafhankelijke natuurontwikkeling in het GOG van Kruibeke, Bazel en
Rupelmonde
3.13 Groundwater dependent nature development in the Flood Control Area (FCA)
of Kruibeke, Bazel and Rupelmonde

Alexander Van Braeckel, Bart Vandevoorde en Erika Van den Bergh
Externe samenwerking: Gert Stappaerts (Soresma), Tom Maris (UA), Stefan Nollet (AWZ afdeling Zeeschelde), Laurent
Vanden Abeele (AMINAL afdeling Natuur)

In de polder van Kruibeke, Bazel en Rupel-

waar bepaalde natuurtypereeksen kunnen

monde (KBR) wordt het laatste gecontroleer-

voorkomen of zich kunnen ontwikkelen. Een

de overstromingsgebied (GOG) van het oor-

natuurtypereeks omvat verschillende natuur-

spronkelijke Sigmaplan aangelegd. Het ge-

of vegetatietypes die zich, naargelang de toe-

bied krijgt naast de veiligheidsfunctie ook een

gepaste beheersvorm (maaien, begrazen, kort

natuurfunctie en hiertoe wordt een integraal

of lang cyclisch beheer, nulbeheer), op een-

inrichtingsplan opgesteld. In de polder van

zelfde standplaats kunnen ontwikkelen. Om

Kruibeke en gedeeltelijk in de Bazelse polder

deze potentiekaarten op te stellen is een

wordt voornamelijk getijafhankelijke natuur-

gebiedsspecifiek

ontwikkeling onder een gereduceerd getij

gebaseerd op een digitaal hoogtemodel

vooropgesteld. In de Bazelse en Rupelmondse

(DHM) en op grond- en oppervlaktewater

polder

getijonafhankelijke

meetreeksen van het gebied. In poldergebie-

natuur met maximale grondwaterinvloed

den zijn, naast het gevoerde beheer, ook

nagestreefd .

grond- en oppervlaktewaterregimes bepalend

Binnen het integraal plan zijn in de volledige

voor de natuurtypen. Ook potenties onder ver-

polder de huidige natuurpotenties onderzocht

beterende abiotische omstandigheden door

en de toekomstige natuurpotentie voor het

o.a. vernatting van het gebied zijn verkend.

getijonafhankelijke deelgebied (zie figuur).

Het plan streeft naar het integraal beheer van

Verder is voor de volledige polder een inte-

één groot aaneengesloten natuurontwikke-

graal beheersplan uitgewerkt, met specifieke

lingsgebied met een natuurlijke gradiënt

omvormingsmaatregelen, eind- en over-

loodrecht op de rivier. Dit gebied varieert van

gangsbeheer.

grote eenheden rivierbegeleidend bos in het

Bij de natuurpotentieverkenning wordt het

westen naar meer open, natte graslanden

concept van potentiekaarten en natuurtype-

met ruigtes in het oosten, die ondermeer

reeksen gevolgd. Potentiekaarten geven, op

geschikt zijn voor weidevogels. Rekening hou-

basis van abiotiek, gebiedsdekkend weer

dend met talrijke randvoorwaarden zijn op

wordt

vooral

GIS-model

opgebouwd,

basis van de potentiekaarten lokale alternatieven geformuleerd voor verschillende deelgebieden zowel naar inrichting als beheer.

Figuur 3.13 Natuurpotenties bij vernatting met overstromingseffect in het getijonafhankelijk gebied.

Figure 3.13 Nature development under wet conditions and
flooding in the groundwater depended area
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3.14 Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik- en schorgebied
3.14 Ketenisse polder: developments following the leveling to intertidal area

Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde, Ingrid Verbessem, Frederic Piesschaert, Nico De Regge, Jan Soors,
Wim de Belder, Raf De Groot
Externe samenwerking: Koenraed Muylaert (RUG), David Nijsen (UA), Patrick Meire (UA) Bert Frans
(Waterwegen en Zeekanaal nv)

De Ketenissepolder werd in 2002 afgegraven

1.5m. Deze verschoof in minder dan 6 maand

als compensatie voor het verlies aan interge-

meer dan 2m landinwaarts. Daarna erodeerde

tijdengebied bij de aanleg van de Noordzee

ze in een lager tempo verder (zie figuur 3.14).

containerterminal (Zandvliet). Het gebied (30

In de relatief lage, luwe en brede delen waar

ha) grenst aan een binnenbocht in het brakke

sedimentatie optrad vormde zich na enkele

deel van het estuarium. De evolutie na de af-

maanden al een rudimentair krekennetwerk

graving werd opgevolgd in een multidiscipli-

dat later niet veel meer van positie verander-

nair programma.

de.

De geomorfologische evolutie werd gevolgd

Chlorophyll a concentratie (als maat voor

door middel van luchtfotografie en laseralti-

microphytobenthosproductie) was vergelijk-

metrie, topografische opnamen van profielen

baar aan die op het Groot Buitenschoor en

ter hoogte van vaste transecten en opmetin-

gerelateerd aan slibgehalte, relatieve hoogte-

gen van sedimentatie/erosieplots. Door de

ligging en sedimentatie. In de slibrijke delen

combinatie van de vorm, de aanwezigheid van

werden typisch foeragerende Bergeenden en

harde veenlagen en de gevarieerde topografie

Kluten waargenomen. Kieviten, Krakeenden

van het gebied na de afgraving waren bloot-

en trekkende steltlopers waren meer alge-

stelling en weerstand aan overstroming en

meen op de zandiger delen. De belangrijkste

golfslag (van getij, wind en schepen) zeer lo-

broedvogels

catie specifiek en bij gevolg ook de sedimen-

Bergeend. In de opgaande rietvegetaties von-

tatie en erosie processen. Depressies vulden

den Kleine Karekiet, Rietgors en Blauwborst

zich relatief snel op met slibrijk sediment,

een geschikt broedbiotoop. Het aantal broed-

hogere delen kenden een langzamere opho-

gevallen onder steltlopers was lager in 2004

ging. Na de afgraving van het gebied veran-

dan in 2003, wat kan verklaard worden door

derden ook de stromingspatronen waardoor

de successie van de schorvegetatie.

voormalige, stabiele slikgedeelten erosie vertoonden. In het meest stroomopwaarste
gedeelte ontstond een 100 meter lange steile
klif met een hoogte variërend tussen 0.3 en
Figuur 3.14 Situering en evolutie van de klif op het meeste stroomopwaartse deel van Ketenissepolder

Figure 3.14 Erosion of the cliff in the most upstream part
of Ketenisse polder.

waren

Kluut,

Tureluur

en

3.15 Ecosyteemvisies voor de Durmevallei
3.15 Ecosystem visions for the Durme-valley

Wim Mertens, Erika Van den Bergh, Wim de Belder
Externe samenwerking: Waterwegen en Zeekanaal nv., Afdeling Zeeschelde, Tijdelijke vennootschap IMDC-RA-SoresmaHaecon

Ecosysteemvisies voor de Durmevallei wor-

Het Instituut staat in voor het opstellen van de

den opgesteld in het kader van het pilootpro-

ecosysteemvisies. Hiertoe worden voor ver-

ject Durmevallei van het Interreg IIIb-project

schillende inrichtingsscenario’s potentiekaar-

‘Floodscape: Creating new landscapes for

ten opgesteld die, op basis van abiotische

flood risk management’.

standplaatskenmerken, gebiedsdekkend weergeven waar welke natuurtypen kunnen voorko-

Dit Europees project, met Waterwegen en

men. De afbakening van de natuurtypen is

Zeekanaal nv als Vlaamse initiatiefnemer,

gebaseerd op actuele en historische flora- en

beoogt enerzijds een versterking van het

vegetatiegegevens (o.m. een kartering van alle

maatschappelijk draagvlak voor overstromin-

biologisch waardevolle binnen- en buitendijkse

gen en overstromingsgebieden en anderzijds

ecotopen). De belangrijkste abiotische ken-

het aanleveren van een wetenschappelijke

merken zijn bodemtype (bodemkaart van

basis voor de inrichting van overstromingsge-

België), overstromingsfrequentie en –duur

bieden met win-winsituaties voor veiligheid en

(hydraulische modellering), eventueel sedi-

andere functies (natuurbehoud, erfgoed, land-

mentatiesnelheid (morfologische modellering)

bouw, recreatie…). Via hydraulische en geo-

en grondwaterdynamiek. Een piëzometer- en

morfologische modelleringen worden de ge-

peilschaalnetwerk, bestaand uit 4 loodrecht op

volgen van overstromingen onderzocht. De

de rivier geplaatste raaien, wordt tussen mei

resultaten hiervan, samen met bestaande

2004 en mei 2005 opgemeten. De chemische

gegevens, worden gebruikt bij het opstellen

samenstelling van het grondwater wordt een-

van ecosysteemvisies.

malig bepaald.

Binnen het Intereg IIIb programma werden
zeven pilootprojecten in de vier deelnemende
landen geselecteerd. In Vlaanderen zijn de
pilootprojecten “Durmevallei” en “Prosperpolder” uitgekozen.
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Met behulp van het beslissingsondersteunend

Figuur 3.15 Grondwaterprofielen in de Durmevallei.

systeem EcoVisie kunnen selecties uit de ver-

A. Linkeroever Tielrode (Klein Broek). Het maaiveld ligt

schillende potentiekaarten gecombineerd

even hoog als het gemiddeld hoogtij, aan de polderrand

worden met beheerkaarten wat uiteindelijk

treedt kwel op en de Durme draineert de polder tijdens

leidt tot ecosysteemvisiekaarten. Deze kaar-

droge perioden. B. Rechteroever Hamme (Bulbierbroek).

ten kunnen onderling vergeleken worden op

Het maaiveld ligt onder gemiddeld laagtij, het polderpeil in

basis van natuurwaarde, voorkomen van habi-

de grachten bepaalt in droge perioden het grondwaterpeil.

tattypen, beheerkost …
Figure 3.15 Groundwater profiles in the Durme valley.
A. Left bank at Tielrode (Klein Broek). Ground level equals
mean high tide, seepage occurs at the edge of the polder.
the river Durme drains the valley in summer. B Right bank
at Hamme (Bulbierbroek). Ground level is beneath mean
low tide. The level of the surface water determines the
groundwater level.
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3.16 Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van
Antwerpen)
3.16 Ecological research of a brackish sludge mound at Magershoek (port of
Antwerp)
Frederic Piesschaert, Willy Huybrechts
Externe samenwerking: Jan Mertens (UGent), Bart Vandecasteele (IBW)

In opdracht van het Gemeentelijk Havenbe-

heersoptie. Een beperkt aantal soorten,

drijf Antwerpen participeert het IN in een

waaronder es, komt hiervoor in aanmerking,

onderzoeksproject (2000-2005) waarin de

omdat vele theoretisch geschikte soorten

aanleg van landschapsdijken met brak, ver-

zware metalen accumuleren in hun bladeren.

vuild onderhoudsbaggerslib uit de havendok-

Het peilbuisnetwerk op het referentieterrein

ken geëvalueerd wordt. Milieuhygiënische

“Bolveerput” langs de Bovenschelde te Sem-

risico’s, ecologische potentie en mogelijkheid

merzake werd uitgebreid. Op dit en andere

tot bebossing worden onderzocht op een

referentieterreinen langs de Bovenschelde

proefdijk ten Noorden van de Zandvlietsluis

werden blad– en vruchtstalen genomen van

(Antwerpen Rechteroever).

vlier en bitterzoet voor analyses op zware

De resultaten van de verschillende vegetatie-

metalen. Het zijn twee algemene soorten die

opnames werden verwerkt tot een globaal

snel baggerterreinen koloniseren en een mo-

successieschema voor brakke baggerdijken

gelijk risico vormen voor doorvergiftiging in de

(figuur 3.16) en vertaald in een aantal concre-

voedselketen. Vlier accumuleert geen meta-

te inrichtingsopties. Nulbeheer wordt aange-

len, noch in de bladeren noch in de vruchten.

raden in natte en zoute depressies, waar rela-

Eerdere analyses hadden al aangetoond dat

tief

halofytengemeenschappen

bitterzoet metalen accumuleert in de blade-

kunnen ontwikkelen. Onder maaibeheer zijn

ren, maar ook in vruchten blijken verhoogde

soortenrijke graslanden van het Arrhenathe-

concentraties van vooral Cd aanwezig te zijn.

rion het doeltype. Maaien en afvoeren leidt na

De tussentijdse resultaten van het onderzoek

de eerste jaren tot een ruderaal grasland met

werden ter discussie voorgelegd aan een

dominantie van een beperkt aantal overblij-

klankbordgroep met vertegenwoordigers uit

vende grassen zoals kweek. Inzaaien met een

de

beperkt aantal nauwkeurig gekozen soorten

(OVAM, VITO, VMM, PIH, IBW). De suggesties

kan sneller leiden tot soortenrijke graslan-

voor aanvullingen van het onderzoek worden

den. Als consequent afvoeren van het maaisel

voor zover mogelijk meegenomen in de eind-

op lange termijn niet kan gegarandeerd wor-

rapportage.

zeldzame

den is bebossing ongetwijfeld de beste be-
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wetenschappelijke

en

beleidswereld

Figuur 3.16 Schematisch overzicht van de vegetatie-successie op brak kleiig baggerslib. De vegetatietypes op
lange termijn zijn hypothetisch en afgeleid van successieschema’s op andere hypertrofe gronden. Ontwikkelingslijnen via gestreepte lijnen veronderstellen een al dan niet
terugkerende beheersingreep.

Figure 3.16 Schematic overview of succession pathways on
brackish dredged sediment dikes. Late succession vegetation types are hypothetic. Pathways indicated by dotted
lines involve an either or not recurrent management intervention.
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Landschapsecologie en
Natuurbeheer

Geert De Blust en Maurice Hoffmann
(co-celcoördinatoren)
Wim De Belder (50%)
Sam Provoost
Stijn Vanacker
Alexander Van Braeckel
Liesel Van der Cruyssen (50%)
Kris Van Looy
Edward Vercruysse (50%)

Externe medewerkers:
Rein Brys
Eric Cosyns
Birgit De Fré
Tine Degezelle
Indra Lamoot
Floris Vanderhaeghe

:: Cel 4 ::
L a n d s c h a p s e co lo g i e e n N a t u u r b e h e e r

Het directe ingrijpen van de mens op natuur omwille van natuurbehoudsdoelstellingen en de
relatie van natuur tot de organisatie van de ruimte staan centraal.
De krijtlijnen binnen de cel worden bepaald door wat we op langere termijn verwachten qua
relevante beleidsvragen in het kader van de disciplines landschapsecologie en natuurbeheer,
vragen die onder meer ingegeven zullen zijn door globale schaalvergroting, gecombineerd met
ontsnipperings- en verwevingsinitiatieven als belangrijke middelen om tot een duurzaam
behoud van natuur te komen. Daarbij gaat ook meer en meer aandacht naar de haalbaarheid (i.e.
betaalbaarheid en kostefficiëntie) van het beheer.
Onze topics zijn ingegeven door deze ver-wachte trends en omvatten volgende globale onderzoekstopics:
bijdragen op internationaal (Europees) ni-veau tot de uniformisering van habitatafbakening,
uitbouw van een instrumentarium voor de beoordeling van het cultuurlijk landschap, verdere
uitbouw en uniformisering van habitattypologie (natuurtypen) in Vlaanderen (dit laatste werd in
2004 voorlopig afgerond, alle natuurtypologierapporten zijn digitaal be-schikbaar op www.instnat.be);
onderzoek van processen in ecosystemen met een hoge natuurlijke dynamiek (met in-trinsiek meer kansen voor duurzaam natuurbehoud), binnen de cel met name in de Grensmaas en
de kustduinen;
onderzoek in voor de verschillende 'ver'-thema's (verzuring, verdroging, verontreiniging, vermesting, versnippering) gevoelige systemen, zoals in geval van onze cel mesotrofe vennen, heidegebieden en kustduinen;
onderzoek van plant-dierinteracties in het kader van de toenemende belangstelling voor
begrazingsbeheer als meest haalbare be-heersvorm in grootschalige natuur. Draag-kracht,
dieet en habitatgebruik, biotische re-sponsvariabelen en zoöchore verbreidingsmechanismen
zijn de topics die in 2004 aandacht kregen. Dit leverde ondermeer twee doctoraten op over endozoöchore zaadverbreiding en over foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in
laagproductieve natuurgebieden aan de kust.

Hieronder volgt een selectie van de projecten waaraan in 2004 is gewerkt.
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: : R e s e a rc h G ro u p 4 : :
L a n d s ca p e E co lo g y a n d N a t u re M a n a g e m e n t

The direct human intervention in nature for nature conservation purposes and the relation of
nature with spatial organisation are the central foci in this research group.

The topics within the group are determined by our expectations on relevant long-term questions
and problems, with which policy makers will be confronted within the scope of landscape and
nature management. These questions will almost certainly deal with matters concerning general scale enlargement, combined with initiatives on defragmentation and interconnection as
important tools for sustainable conservation and development of nature. In this context we
expect an increasing number of questions on feasibility of nature management (i.e. cost efficiency, labour efficiency, etc.)

Our 2004 topics were driven by these expected trends in nature policy, questioning and dealt
with the following general research items:
contributions at the international (European) level to habitat classification, development of
tools for the evaluation of cultural landscapes, further development of habitat typology (nature
types) in Flanders (in 2004 all nature typological reports were made available on the website
www.instnat.be);
research on processes in ecosystems with a high level of natural dynamics, which we judge
to have more intrinsic chances for sustainable nature conservation; areas of specific concern
within the group are the coastal dune area and the alluvial plains of the Common Meuse.
research on several disrupting factors (acidification, dessication, pollution, eutrophication,
fragmentation) in sensitive systems, such as soft water shores, heathland and coastal dunes.
research on plant-animal interactions within the scope of grazing by large vertebrate herbivores as a cost-efficient and feasible management tool. Carrying capacity, diet and habitat use,
animate response variables and zoochorous dispersal were the main topics in 2004. It resulted
in two PhD-theses, one on endozoochorous seed dispersal and one on foraging behaviour and
habitat use of large herbivores in low-productive systems in coastal dunes.
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4.1 Synecologische en syndynamische aspecten van venoevervegetaties in WestEuropa
4.1 Synecological and syndynamic aspects of softwater shore vegetations in
Western Europe
Geert De Blust, Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: Floris Vanderhaeghe (UGent), Sofie Ruysschaert (UGent), Alfons Smolders (KU Nijmegen),
Jan van Groenendael (KUN), Jan Roelofs (KUN), Dirk Boeye (freelance wetlandonderzoeker)

In de meeste West-Europese, zwak gebufferde

dat de soort optimaal presteert in fosfor- en

wateren (vennen) hebben de karakteristieke

kaliumarme, zwak zure milieus die zijn aan-

plantensoorten van het waternavelverbond

gerijkt met nitraat. Eutrofiëring en verzuring

(Hydrocotylo-Baldellion) een sterke terugval

in het verleden hebben de soort in verdruk-

gekend. Een trefzekere aanpak van deze pro-

king gebracht.

blematiek vereist een fundamenteel begrip van
de planten- en populatie-ecologische proces-

Figuur 4.1 Aanwezigheid van venoeverplanten in functie

sen die de abundantie van de betrokken soor-

van de molaire nitraat/orthofosfaatverhouding in opper-

ten op (potentiële) standplaatsen verklaren.

vlaktewater. De gegevens werden verzameld in 47 proefvlakken in Vlaanderen en Nederland (zomer 2001). O weer-

In dit project wordt een beeld gevormd van de

spiegelt de niche-overlap van elke soort met de niche van

gerealiseerde niche van enkele karakteristie-

veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis), op een

ke venoeversoorten binnen hun areaal (West-

schaal van 0 tot 1 (Pianka’s verbeterde formule van de

Europa). Een dataset werd samengesteld met

MacArthur-Levins niche-overlap).

een reeks abiotische meetresultaten (zomeren wintertoestand) en plantenecologische

Figure 4.1 Presence of amphibious softwater plants in

gegevens van West-Europese venoevers. In

relation to the molar nitrate/orthophosphate ratio of surfa-

2004 werden manuscripten opgesteld voor

ce water. Data were collected in 47 plots in Flanders and

publicatie in internationale tijdschriften,

The Netherlands (summer 2001). O is the niche overlap of

ondermeer over “De gerealiseerde niche van

each species with the niche of many-stalked spike-rush

veelstengelige waterbies (Eleocharis multi-

(Eleocharis multicaulis), scaled from 0 to 1 (Pianka’s modi-

caulis) in België en Nederland”. Hieruit bleek

fication of the MacArthur-Levins niche overlap).

Presentie
1
0,9
0,8
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Mentha aquatica (N=5; O=0.849)
Lysimachia vulgaris (N=21; O=0.882)
Galium palustre (N=11; O=0.606)
Hypericum elodes (N=20; O=0.636)
Hydrocotyle vulgaris (N=36; O=0.735)
Juncus effusus (N=21; O=0.489)
Agrostis canina (N=26; O=0.747)
Juncus bulbosus (N=45; O=0.921)
Molinia caerulea (N=29; O=0.83)
Drosera intermedia (N=16; O=0.838)
Eleocharis multicaulis (N=41; O=1)
7.6 to 25.2 (N=9)
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25.4 to 86.8 (N=10)
100.4 to 148 (N=9)
154.9 to 599.3 (N=9)
648.4 to 5780 (N=10)

4.2 Dieetsamenstelling en –preferenties van het konijn (Oryctolagus cuniculus L.)
en het belang hiervan voor facilitatie door grote herbivoren.
4.2 Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.)
and its importance for facilitation by large herbivores.

Wim De Belder, Maurice Hoffmann, Edward Vercruysse
Externe samenwerking: Broucke Frank (AWZ-AWK), Somers Nele (UGent), Van den Abeele Marie-Alix (UGent), D’Haese
Binke (UGent), AMINAL afdeling Natuur cel Kust, AWZ afdeling Waterwegen Kust, UGent, VLIZ, IWVA, Conservatoire du
Littoral (F.), Conseil Général du Nord (F.)

Tijdens de eerste helft van 2004 werd vooral

ferentieel bemest en/of geknipt worden. Een

aandacht geschonken aan een experiment

kweek van rood zwenkgras werd ondertussen

waarmee we wilden testen of het tellen van

opgezet in het serrecomplex te Wenduine en

konijnenkeutels een goed beeld geeft van de

een experimentele design werd uitgewerkt.

activiteit van konijnen op een bepaalde plaats.

Het experiment loopt verder in 2005.

Hiervoor werden konijnen dag en nacht
gevolgd via cameraobservaties (in een beperkte ruimte), waarna keutelaantallen op
verschillende plaatsen in deze ruimte vergeleken werden met de activiteit van de dieren
op die plaats. De belangrijkste conclusie was
dat met keuteltellingen het aantal konijnen
per hectare bij benadering kan berekend worden door toepassen van de formule van Taylor
& Williams (1956), wat belangrijk is voor beheerders die de potentiële impact van een
konijnenpopulatie in hun gebied willen inschatten.
Tijdens de tweede helft van 2004 werd een
nieuw experiment opgestart. Om te weten of
de veronderstelde voorkeur van konijnen voor
een korte vegetatie veroorzaakt wordt door
een preferentie voor meer voedzame planten
of door mechanische voordelen van een dergelijke korte vegetatie, werd een voederexperiment ontworpen waarbij de konijnen de
keuze krijgen tussen monospecifieke graszoden (rood zwenkgras – Festuca rubra), die dif-
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4.3 De mogelijke aanrijking van de bodemzaadvoorraad met door hoefdieren
endozoöchoor verbreide zaden
4.3 Potential soil seed bank enrichment through ungulate endozoochory

Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: Eric Cosyns en Greet Dewaele (UGent)

In de mest van vrijlevende runderen en paar-

Bij liggend vetmuur en straatgras was in ver-

den zitten grote hoeveelheden kiemkrachtige

gelijking tot de controlesituatie een niet signi-

zaden. Vooral ruderale éénjarige generalis-

ficante toename van het aantal kiemkrachtige

ten, hebben hierin een groot aandeel. In een

zaden merkbaar in de proefvlakken onder

vorig onderzoek werd aangetoond dat mest-

paardenmest. Voor basterdwederik was dit het

depositie in soortenarm grasland, na een jaar

geval in de proefvlakken onder rundermest.

leidt tot meer individuen en een hogere be-

Dit onderzoek maakt duidelijk dat de zaadver-

dekking van deze functionele groep. Noch-

breidingscyclus kan bestaan uit de bizarre

tans blijken niet alle potentieel kiemkrachtige

opeenvolging van verschillende deelproces-

zaden zich na een jaar ook effectief gevestigd

sen. Inzicht hierin kan helpen om de dyna-

te hebben. Het is mogelijk dat een deel ervan

miek in de bovengrondse vegetatie beter te

in de loop van de tijd vernietigd werd, of uit-

begrijpen.

spoelde naar de bodemzaadvoorraad. Deze
laatste mogelijkheid werd onderzocht door

Figuur 4.3 Het gemiddeld aantal kiemplanten van greppel-

bodemstalen te nemen in proefvlakken waar

rus in proefvlakbodems zonder mestdepositie en met

in 2001 éénmalig pony- of rundermest werd

inbreng van respectievelijk paarde- en rundermest (tel-

gedeponeerd en deze te vergelijken met de

kens n=24). De foutenvlag geeft de standaardafwijking

bodemzaadvoorraad onder proefvlakken zon-

weer.

der mest (controle).
Figure 4.3 Mean number of seedlings of Juncus bufonius in

uitgevoerd worden. Alleen greppelrus kwam in

plot soils without dung deposition and with input of horse

beduidend grotere hoeveelheden voor in de

and cattle dung, respectively (always n=24). Standard devi-

bodem waar voorheen mest was gedeponeerd.

ation is given.

Aantal kiemplanten/L

Voor 13 plantensoorten kon deze vergelijking

250
200
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0
geen mest
Behandeling
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4.4 De bodemzaadvoorraad onder soortenrijk duingrasland
4.4 Soil seed bank of species-rich dune grassland

Maurice Hoffmann, Edward Vercruysse
Externe samenwerking: Eric Cosyns en Greet Dewaele (UGent)

Droge, kalkrijke duingraslanden (Polygalo-

maal te ontbreken, zo ondermeer stijve ogen-

Koelerion) zijn floristisch zeer waardevolle

troost, zachte haver, gewone vleugeltjes-

vegetaties. In de Vlaamse kustduinen is de

bloem, kleine ruit en duinbergvlas.

oppervlakte ervan sterk afgenomen, onder-

Tussen 5 en 10 cm diepte neemt het aantal

meer door verruiging en verstruweling in de

zaden en soorten drastisch af. Dit wijst erop

loop van de voorbije drie decennia. Over de

dat voor herstel van het beoogde soortenrijk

herstelmogelijkheden na bijvoorbeeld ont-

duingrasland slechts voor een beperkt aantal

struweling bestaat nog veel onduidelijkheid.

soorten op zaden uit de bodemzaadvoorraad

In ieder geval zal de beoogde plantengemeen-

mag gerekend worden.

schap er pas kunnen komen indien de zaden
van doelsoorten aanwezig zijn. Dit kan het ge-

Figuur 4.4 Het gemiddeld aantal plantensoorten in de

val zijn wanneer zaden er in slagen om over

bovengrondse opnamen van duingrasland (1 m ) in negen

lange tijd in de bodem te overleven. Indien dit

duingebieden langsheen de NW-Franse en Vlaamse kust,

niet mogelijk is zal inbreng door natuurlijke of

vergeleken met het gemiddeld aantal soorten in de bodem

kunstmatige processen nodig zijn, wil de

onder die vegetatie tussen 0-5cm (boven) en 5-10cm

doelsoort zich kunnen vestigen.

(onder).

2

Met dit onderzoek werd de kiemkrachtige
bodemzaadvoorraad onder goed ontwikkeld

Figure 4.4 Comparison of the mean number of plant spe-

duingrasland zowel kwalitatief als kwantita-

cies in aboveground vegetation of a dune grassland (1m

tief gekarakteriseerd. Daartoe is op 47 plaat-

plots; “opname”) along the NW-French and Flemish coast

sen in de Noordfranse en Vlaamse kustduinen

and the mean number of species in the soil seed bank at 0-

de bodemzaadvoorraad onder duingrasland

5 cm (“boven”) and 5-10 cm (“onder”) depth.

2

geanalyseerd via een kiemingsexperiment (1
35

In de bovenste 5 cm van de bodem zijn van een

30

groot aantal plantensoorten kiemkrachtige

25

zaden aanwezig. Nochtans blijken een aantal
doelsoorten in de bodemzaadvoorraad hele-

Gemiddeld aantal soorten
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4.5 Kansen voor grote hoefdieren in het Kempen~Broek en omgeving
4.5 Chances for Red deer and Wild boar in Kempenbroek region.

Alexander Van Braeckel, Kris Van Looy
Externe samenwerking: Gijs Kurstjens & Bart Peters (Stichting Ark)

In deze studie is de mogelijkheid voor vesti-

range van edelhert en everzwijn voor bosrijke

ging van een duurzame populatie grote hoef-

ofwel open heidegebieden.

dieren (edelhert en everzwijn) onderzocht in
het grensoverschrijdende landschap het

Niet alleen moet voldaan zijn aan de nodige

Kempenbroek en omgeving. Uit voorafgaande

ruimte-eisen, ook moet voldoende draag-

modelstudies in Zuid-Nederland bleek het

kracht aanwezig zijn voor een lokale populatie

gebied ten zuidoosten van Eindhoven één van

en de vorming van een duurzaam habitatnet-

de meest kansrijke potentiële leefgebieden

werk in de ruimere omgeving. Bij de draag-

voor deze hoefdieren. Een nadere analyse is

krachtanalyse zijn op basis van een gebieds-

gebeurd voor het Kempenbroek waarbij zowel

dekkende habitatkaart de huidige en toekom-

ecologische (IN) als maatschappelijke (Stich-

stige potenties voor populaties van edelhert

ting Ark) aspecten in rekening zijn gebracht.

en everzwijn onderzocht. Het totale voedselaanbod is per landschapseenheid bepaald op

Bij de analyse van de ecologische geschikt-

basis van het voedselaanbod in de verschil-

heid van het gebied voor grote hoefdieren zijn

lende habitattypes tijdens de meest kritische

2 benaderingen gevolgd:

periode

1) Is er ruimte voor hoefdieren?

herfst). De verhouding binnen elke land-

2) Is er voldoende draagkracht voor een duur-

schapseenheid van de behoefte van het hoef-

zame hoefdierenpopulatie?

dier en het totale voedselaanbod heeft een

(edelhert:

nawinter,

everzwijn:

indicatie van de grootte van de potentiële
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Bij de ruimtelijke analyse is uitgegaan van het

hoefdierenpopulatie. Op basis van de sprei-

concept van een landschapseenheid als een

ding van potentiële aantallen hoefdieren

aaneengesloten gebied met weinig verstoring

(figuur voor het edelhert) kunnen prioriteiten

en begrensd door barrières (belangrijke we-

gesteld worden voor o.a. ontsnipperingsmaat-

gen, spoorwegen, bevaarbare waterlopen en

regelen en habitatverbetering in en tussen

bebouwing). De landschapseenheden met vol-

landschapseenheden. Verder zijn de beste

doende oppervlakte aan bos- en natuurgebied

gebieden geselecteerd op basis van ecologi-

worden als ruimtelijk geschikte leefgebieden

sche aspecten voor de verdere uitwerking als

bevonden indien ze groter zijn dan de home-

pilootproject.

Figuur

4.5

Potentiële

edelhertenpopulaties

in

het

Kempenbroek op basis van het huidige natuur- en bosgebied.

Figure 4.5 Potential populations of Red deer in the
Kempenbroek based on the present forest- en nature area.

90

:: Cel 5 ::

Natuurontwikkeling en natuurbeleid

Kris Decleer (celcoördinator)
Tim Adriaens
Griet Ameeuw
Niko Boone
Arjen Breevaert
Ann De Rycke
Lode De Beck
Olivier Dochy
Valérie Goethals
Lon Lommaert
Geert Sterckx
Andy Van Kerckvoorde
Karin Praet
Sophie Vanroose
Tessa Van Santen (50%)
Jan Van Uytvanck
An Verboven
Iris Verelst
Sophie Vermeersch
Jan Wouters

:: Cel 5 ::
N a t u u ro n t w i k ke l i n g e n n a t u u r b e le i d

De cel natuurontwikkeling en natuurbeleid wil in het complexe proces van voorbereiding en uitvoering van het natuurbeleid in Vlaanderen de nodige wetenschappelijke ondersteuning bieden, hoofdzakelijk gericht op het gebiedsgericht natuurbeleid. De cel is daartoe vooral actief rond het ruimtelijk beleid (afbakeningsprocessen) voor natuur, het formuleren van gebiedsvisies voor deze natuur en
vervolgens het ondersteunen en adviseren van concrete natuurinrichting of andere acties voor
natuurontwikkeling of –beheer en de opvolging ervan. Dat deze onderling nauw samenhangende
beleidsprocessen gezamenlijk kunnen begeleid worden vanuit de cel verhoogt de garantie op een
efficiënte beleidsondersteuning.

De activiteiten hebben voornamelijk betrekking op het bijeenbrengen, integreren en op maat vertalen van wetenschappelijke kennis uit verschillende onderzoeksdomeinen in bruikbare adviezen en
documenten, ten dienste van overheden en administraties. Aldus positioneert de cel zich, samen
met de cel NARA, als een horizontale onderzoekseenheid binnen het IN en vormt ze een “interface”
tussen enerzijds de kennis en de diverse natuurdatabanken op het IN en anderzijds de praktijk van
het beleid.

Deze “interface”-functie komt het best tot zijn recht via een structurele samenwerking met de
“klant” (overheden en administraties), zodat een zeker “partnership” tot stand kan komen en goed
kan ingespeeld worden op de concrete vragen die rijzen bij het plannen en uitvoeren van het beleid.
De recentste gegevens en nieuwste inzichten kunnen zo steeds worden aangereikt om een vernieuwend beleid te ondersteunen. Momenteel bestaan dergelijke samenwerkingsverbanden met
Afdeling Natuur, AWZ afdeling Beleid, AROHM afdeling Ruimtelijke Planning en het provinciebestuur
van West-Vlaanderen.

Doordat de cel dicht bij het beleid staat, kunnen ten behoeve van de beleidsevaluatie (b.v. NARA) indicatoren voor het complexe gebiedsgericht natuurbeleid meetbaar en aanschouwelijk worden
gemaakt. Deze kennis kan dan opnieuw ten dienste worden gesteld van de beleidsvoorbereiding en
–uitvoering.
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De verschillende projecten binnen de cel NOB kunnen gegroepeerd worden in de volgende thema’s:

1. Adviesverlening en wetenschappelijke onderbouwing m.b.t. het ruimtelijk beleid (afbakening van
gebieden) en de bijhorende instrumenten voor het gebiedsgericht natuurbeleid. Deze activiteiten
hebben ondermeer doorwerking naar afbakening en implementatie van VEN/IVON, Natura2000gebieden en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

2. Opmaak en onderbouwing van ecologische gebiedsvisies en natuurstreefbeelden, waaronder
wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van “instandhoudingsdoelstellingen” voor
Natura2000-gebieden. Deze activiteiten hebben ondermeer doorwerking naar de opmaak van natuurrichtplannen, beheers- en inrichtingsplannen, bekkenbeheerplannen, richtplannen voor landinrichting, uitvoeren van “passende beoordelingen” t.a.v. potentieel schadelijke activiteiten in
Natura2000-gebieden enz. Gezien de veelheid aan planinstrumenten is er grote aandacht voor onderlinge afstemming van aangrenzende of overlappende gebiedsvisies.

3. Ondersteuning en opvolging van het beleid en de beleidsinstrumenten ten behoeve van de inrichting en het beheer van de open ruimte. Ten einde de ecologische gebiedsvisies en natuurstreefbeelden te helpen realiseren wordt praktijk gericht advies geleverd voor natuurontwikkeling en aangepast natuurbeheer, met inbegrip van monitoring en (ad-hoc) aanvullend, praktijkgericht basisonderzoek. Beide laatste zijn noodzakelijk om te toetsen of de vooropgestelde natuurstreefbeelden bereikt
worden en om steeds te streven naar een zo accuraat mogelijke adviesverlening. Deze activiteiten
hebben affiniteiten of doorwerking naar o.a. het terreinverwervingsbeleid, afsluiten van beheersovereenkomsten, natuurinrichting, natuurontwikkeling, natuurbeheer, opmaak uitvoeringsbestekken enz.

4. netwerkvorming binnen en buiten het IN rond hoger vernoemde kernactiviteiten.
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: : R e s e a rc h G ro u p 5 : :
N a t u re D eve lo p m e n t e n N a t u re Po l i c y

The cell Nature Development and Nature Policy offers the scientific support for the complex process
of preparation and execution of nature policy. The cell is particularly active on environmental planning issues, the formulation of environmental area concepts and the support and advice on specific
cases of nature development or management. It is an advantage that these closely related policy
processes can be followed up by the same team. This increases the efficiency of policy support.

The activities are mainly concerned with collecting, integrating and making accessible the scientific
information from various research areas and pouring this into practical pieces of advice and documents, in service of authorities and administrations. In this way the cell positions itself, together
with the Nature Report cell, as a horizontal research unit within the Institute of Nature Conservation,
and forms an ‘interface’ between the knowledge and various databases at the IN on the one hand,
and, on the other hand, the practice of nature policy.

This ‘interface’ function is best seen as a structural cooperation with the ‘customer’ (various authorities and administrations), so that a certain ‘partnership’ can be established and specific practical
questions which arise when planning and implementing the policy, can be effectively dealt with. In
this way the most recent data and understanding can immediately be fed into the policy making,
making an innovative policy possible. At the moment there is such close cooperation with the
Department for Nature, Department for Water, Waterways and Marine Affairs Administration, the
Flemish Land Agency and the provincial government of West-Flanders.

Because the cell is close to policy-making, indicators for the complex area-focussed nature policy
can be made measurable and comprehensible. This knowledge is then once again made available
for policy preparation and implementation.

The various projects within the cell can be grouped according to the following themes:

1. Advice and scientific support regarding the environmental planning (designation of the various
areas) and the additional instruments for area-focussed nature policy. These activities are beneficial
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to e.g. designation and implementation of the Flemish Ecological Network, Natura2000 and spatial
structure planning.

2. Compilation and argumentation of ecological visions and conservation objectives in Natura2000
areas and other priority areas for nature. These activities are beneficial to e.g. the preparation of
nature directive plans, management plans, river basin plans, directive plans for land-use planning
and appropriate assessment of plan or project implications. Considering the different planning initiatives existing in Flanders, special attention is paid to harmonisation between different bordering
or overlapping ecological visions.

3. Encouragement and advice on how to link these plans with nature development and a proper
nature management, including monitoring and (ad-hoc) supportive, practical research. The goals
are to check whether the goals for nature are achieved, and to provide an optimal and scientifically
accurate service.

4. Network formation both within and external to the Institute, on the topics outlined above.
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5.1 Wetenschappelijke en GIS-technische ondersteuning bij de uitwerking,
onderbouwing en visievorming ten behoeve van de ruimtelijke ordening van het
buitengebied en een functioneel Vlaams ecologisch netwerk in het bijzonder.
5.1 Scientific and GIS-support for spatial planning in Flanders and the realization
of a functional Flemish ecological network in particular.
Griet Ameeuw, Niko Boone, Lode De Beck, Valérie Goethals, Lon Lommaert, Geert Sterckx, Kris Decleer
Diverse IN-medewerkers in andere cellen
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, IBW, AROHM Afdeling Ruimtelijke Planning en Afdeling
Monumenten en Landschappen, Afdeling Water, Afdeling Land, VLM

Op 18 juli 2003 werd de afbakening van een eer-

belangrijke ondersteunende rol. Het verdere

ste schijf van 85.000 ha van het Vlaams Eco-

verloop van het afbakeningsproces moet begin

logisch Netwerk (VEN) definitief vastgesteld. De

2005 resulteren in een ambtelijk gedragen “ver-

Vlaamse Regering besliste op 17 oktober 2003

kenningsnota”, waarrond vervolgens nog over-

om in een tweede fase de gebieden van de

leg wordt gepleegd met doelgroepen en lokale

natuurlijke en agrarische structuur gelijktijdig af

besturen. Finaal moet dit resulteren in een

te bakenen. Dit proces moet tegen 2007 voor

actieplan met concrete Ruimtelijke Uitvoerings-

natuur uiteindelijk resulteren in de afbakening

plannen (RUP’s).

van 125.000 ha VEN, 150.000 ha Natuurverwevingsgebied en 10.000 ha bosuitbreidingsgebied.

Een visie op natuur is ook noodzakelijk bij de

Om te voldoen aan de bindende bepalingen van

afbakening van de regionaalstedelijke gebieden.

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet

Door het IN werd o.a. een visie opgesteld rond

daarenboven de planologische oppervlakte na-

grensstellende groene RUP’s in de Leievallei in

tuur netto nog met ca. 30.000 ha toenemen.

het kader van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

De twee pilootregio’s waarvoor de voorbereidingen eind 2003 startten en in 2004 doorliepen zijn

In samenwerking met afdeling Natuur en OC-

Kust-Polders-Westhoek en Haspengouw-Voe-

GIS Vlaanderen werd een methodologie opge-

ren. Voor de buitengebiedregio’s Hageland,

steld voor de kadastralisering van de VEN-kaar-

Neteland en Veldgebied Brugge-Meetjesland

ten (eerste fase). Dit gebeurde conform een be-

werd de visievorming in 2004 opgestart. In sa-

slissing van de Vlaamse regering van 27 juni

menwerking met Afdeling Natuur en Afdeling

2003. Op vraag van de afdeling Juridische

Bos en Groen werd voor elk van de regio’s een

Dienstverlening werd specifieke gebiedsinfor-

“bouwsteennota” opgemaakt. Deze geeft de vi-

matie aangeleverd in functie van bezwaarschrif-

sie voor natuur en bos weer binnen die specifie-

ten die werden ingediend bij de Raad van State

ke regio. Via deelname aan de projectteams is

i.v.m. de afbakening van VEN eerste fase,.

het IN betrokken in het ambtelijk overleg met
andere administraties en vervult hierbinnen een
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Figuur 5.1 De Gewenste Natuur- en Bosstructuur: VEN
eerste fase (rood), gewenst VEN (donkergroen), gewenst
Natuurverwevingsgebied (oranje), militair domein met belangrijke ecologische waarde (lichtgroen). Niet aangeduid :
bosuitbreidingsgebieden.

Figure 5.1 The desired ecological network concept for
Flanders: existing areas of the Flemish Ecological Network
where nature conservation becomes the primary function
(red) and preferred additional areas (dark green), preferred
nature areas with mixed functions (orange), military areas
with important ecological values (pale green). Not indicated : areas for afforestation.
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5.2 Wetenschappelijke en GIS-technische ondersteuning van de provincies bij de
afbakening, visievorming, realisatie en evaluatie van de Natuurverbindingsgebieden
5.2 Scientific and GIS-technical support of the Flemish provinces for the design,
realisation and evaluation of corridor areas between the areas of the Flemish
Ecological Network
Tim Adriaens, Kris Decleer
IN-medewerkers in andere cellen: Geert de Blust, Johan Peymen, diverse IN-medewerkers uit andere cellen
Externe samenwerking: Vlaamse provincies, Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij

Vlaanderen is met zijn 25% bebouwde opper-

visievorming en maatregelen. Een knelpuntena-

vlakte en meer dan 6000 km lintbebouwing de

nalyse en beleidsevaluatie gebeuren via de na-

meest versnipperde regio van Europa. De isola-

tuurrapportage.

tie van natuurgebieden tast de biodiversiteit
aan. Planten en dieren kunnen zich niet meer
van het ene naar het andere gebied verplaatsen
en worden zo bedreigd door inteelt en een verminderde kwaliteit van hun leefgebieden.

De Vlaamse provincies duidden in hun structuurplannen “Natuurverbindingsgebieden” en
“Ecologische Infrastructuur van bovenlokaal
belang” aan. In die gebieden worden stimulerende maatregelen genomen om de verbindingsfunctie van gebieden te verbeteren en kleine landschapselementen en natuurelementen
in stand te houden of te ontwikkelen.

De visievorming en planprocessen in de verbindingsgebieden worden vanuit het IN wetenschappelijk ondersteund. De belangrijkste doelstellingen van deze ondersteuning zijn de harmonisatie van de werkwijze in de verschillende
provincies en de inhoudelijke afstemming met
gewestelijke planningsprocessen.

Op een interprovinciaal overlegplatform rapporteren de provincies over de voortgang van de
planprocessen en wisselen zij ervaring uit rond
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Figuur 5.2.1 De Hollebeemdenbeek te Lille,
ecologisch gedegradeerd door drainage, inspoeling van meststoffen en onnatuurlijke aanplantingen in de vallei. Via het instrument
natuurverbinding wordt getracht de ecologische
kwaliteit en de verbindingsfunctie van deze vallei te verbeteren. Doelstelling is de ontwikkeling van een bosrijk landschap rijk aan kleine
landschapselementen. De ruimtelijke configuratie en het beheer van de beoogde biotopen
wordt afgestemd op gidssoorten als bosbeekjuffer, roodborsttapuit en oudbosplanten.

Figure 5.2.1 The Hollebeemdenbeek (Lille,
Belgium), ecologically impoverished through
drainage, leaching of fertilizer and unnatural
afforestation. The objective is to improve ecological quality and corridor function of this valley
through the design and realisation of a network
of woody patches and small landscape elements. A set of indicator species determines
spatial configuration and management of target
biotopes.

Figuur 5.2.2 Ervaringsuitwisseling en regelmatig overleg zijn cruciaal bij de visievorming en
realisatie van piloot-natuurverbindingsprojecten (veldbezoek naar de Demervallei te Diepenbeek).

Figure 5.2.2 Connecting the right people and
exchanging experiences is a crucial step
towards the effective realisation of corridors
between the areas of the Flemish Ecological
Network (field trip to a trial project, Demer valley, Diepenbeek).
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5.3 Wetenschappelijke ondersteuning voor de opvolging van de Europese richtlijnen i.v.m. het behoud van de vogelstand en de instandhouding van de natuurlijke
habitats van flora en fauna.
5.3 Scientific support for the management of the European directives concerning
the conservation of the avifauna and the maintenance of the natural habitats of
flora and fauna.
Griet Ameeuw, Niko Boone, Lode De Beck, Valérie Goethals, Lon Lommaert, Geert Sterckx, Kris Decleer
Diverse IN-medewerkers in andere cellen
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, IBW, terreinbeherende verenigingen, diverse onderzoeksgroepen van de Vlaamse Universiteiten.

Voor de opmaak van instandhoudingsdoelstel-

Vlaanderen en de onvoldoende afstemming op

lingen voor de habitats en soorten van de bijla-

de afbakening in Nederland. Er werd een voor-

ge I van de Habitatrichtlijn werd in samenwer-

stel uitgewerkt voor aanpassing van de afbake-

king met de BWK-cel en in overleg met externe

ning van de habitatrichtlijngebieden ‘Schelde-

experten een ontwerp van beoordelingstabellen

en Durme-estuarium van de Nederlandse grens

gemaakt. Deze tabellen beschrijven de karakte-

tot Gent’ en ‘de duingebieden inclusief IJzer-

ristieken waaraan het habitat moet voldoen om

monding en Zwin’.

te kunnen spreken van een “gunstige staat van
instandhouding”. Ze vormen ook een cruciaal

De Europese Commissie heeft op 7 december

hulpmiddel bij de opmaak van “passende beoor-

2004 de lijst van habitatrichtlijngebieden van

delingen” voor potentieel schadelijke activitei-

communautair belang voor de Atlantische bio-

ten in Habitatrichtlijngebieden. Er werd ook

geografische regio vastgesteld.

overleg gepleegd met andere lidstaten van de

ding hiervan is een snelle actualisatie van de

Europese Unie teneinde een afstemming en

bestaande kennis over de verspreiding van habi-

uniformiteit op Europese schaal te bereiken.

tats en soorten gebeurd, waarvan sommige nog

Naar aanlei-

niet voor Vlaanderen waren aangemeld. Deze
Er werden informatiefiches opgesteld over de

oefening resulteerde in een voorstel voor aan-

soorten en habitats van de bijlagen van de habi-

melding van bijkomende habitatrichtlijngebie-

tat- en vogelrichtlijn. Een publicatie hiervan in

den voor bepaalde habitats en soorten.

boekvorm werd voorbereid.
Op vraag van afdeling Natuur werd een methoVanuit de Europese Commissie werd een op-

diek ontwikkeld voor een eventuele herziening

merking geformuleerd omtrent de beperkte

van de afbakening van de Vogelrichtlijngebieden

afbakening van het habitattype ‘estuarium’ in

in Vlaanderen.

Figuur 5.3 Bloemrijk Glanshavergrasland, habitattype 6510 van de bijlage I van
de Habitatrichtlijn (Warandeputten, Oostkamp). Een gunstige staat van instandhouding is bereikt wanneer meer dan 10 typische soorten van het vegetatietype
in een bedekking van meer dan 50% voorkomen op een oppervlakte van minimaal 0,5 ha.

Figure 5.3 Flower-rich Arrhenaterion grassland, habitattype 6510 of the Annex
I of the Habitat Directive (Warandeputten, Oostkamp). A favourable conservation status is achieved when more than 10 typical species of the vegetation type
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occur which cover more than 50% of the surface and with a minimal surface of
0,5 ha.

5.4 Wetenschappelijke en GIS-technische ondersteuning bij de opmaak van
natuurrichtplannen
5.4 Scientific and GIS-technical support for the elaboration of nature directive
plans

Griet Ameeuw, Niko Boone, Lode De Beck, Lon Lommaert, Geert Sterckx, Sophie Vermeersch, Kris Decleer
Diverse IN-medewerkers in andere cellen
Externe samenwerking: I BW, Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, terreinbeherende verenigingen

Het natuurdecreet van 21 oktober 1997 voorziet

Het IN verleende wetenschappelijke ondersteu-

dat binnen de 10 jaar na de inwerkingtreding

ning aan de verschillende teams van afdeling

van dit decreet voor alle VEN- en natuurverwe-

Natuur voor het opstellen van deze natuurricht-

vingsgebieden natuurrichtplannen opgesteld

plannen, o.a. bij het bijeenbrengen en vertalen

worden. Ook voor de overige (delen van) gebie-

van gebieds- en achtergrondkennis en bij de

den, afgebakend in overeenstemming met in-

organisatie van een “masterclass Natuurricht-

ternationale verdragen of Europese richtlijnen

plannen”.

en voor de overige groene bestemmingen op de
plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten er natuurrichtplannen
opgemaakt worden.

Een natuurrichtplan beschrijft hoe de natuur in

Figuur 5.4 Gebieden waar actueel van bekend is dat een

een bepaald gebied behouden moet worden of

natuurrichtplan zal moeten worden opgemaakt (grijs) en

versterkt kan worden. Het bestaat uit een plan

gebieden waar het natuurrichtplan in opmaak is (rood).

met concrete maatregelen en instrumenten op

Het betreft ca. 285.000 ha of ongeveer één vijfde van

maat van het gebied om de vooropgestelde

Vlaanderen.

doelstellingen te bereiken.
Figure 5.4 Areas where Nature Directive Plans will be elaborated in the future (grey) and pilot areas where they
already started (red).

285.000 hectares are involved or

about one fifth of Flanders.
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5.5 Wetenschappelijke ondersteuning en advies inzake ecologische aspecten van
het integraal waterbeheer en de ecologische streefbeelden voor de waterwegen
beheerd door AWZ afdeling Bovenschelde
5.5 Scientific support and advice on ecological aspects of integrated water
management and ecological objectives for Flemish waterways (excluding
Grensmaas and Zeeschelde)
Ann De Rycke, Sophie Vermeersch, An Verboven, Andy Van Kerckvoorde, Iris Verelst, Karin Praet, Kris Decleer
Externe samenwerking: AWZ afd. Bovenschelde en afd. Beleid (opdrachtgever), Afdeling Natuur, Afdeling Water, VLM,
AROHM afd. Monumenten en Landschappen, erkende terreinbeherende verenigingen

De Administratie Waterwegen en Zeewezen

bepaalde natuurontwikkelingsscenario’s. Voor

(AWZ) is bevoegd voor het Vlaams beleid ten

elk scenario worden zones aangeduid met een

aanzien van een groot deel van de bevaarbare

gewenste hoofd-, neven- of basisfunctie natuur,

waterlopen en het daaraan verbonden water-

waarbij de verenigbaarheid van de functie

kwantiteitsbeheer. Hierbij staat het principe van

natuur met de andere functies wordt aangege-

een integraal waterbeheer voorop. Bij het ont-

ven. Deze studies kunnen een basis vormen

wikkelen en het beheer van de waterwegen

voor het luik “natuur, bos en landschap” binnen

wordt herstel en duurzaam behoud van het

de nog op te stellen bekkenbeheersplannen en

watersysteem waartoe de waterwegen behoren

het ruimtelijke ordeningsbeleid.

nagestreefd, rekening houdend met het huidig
en toekomstig multifunctioneel gebruik ervan.

In 2004 werd de ecologische gebiedsvisie voor

Er wordt gestreefd naar een harmonie tussen

de Toeristische Leie gedrukt. De gebiedsvisies

de diverse gebruiksfuncties van waterweg en

van de Bergenvaart en de Dender werden afge-

aanpalende gebieden (waterbeheer, transport,

werkt en drukklaar gemaakt. De eindredactie

recreatie, industrie, landbouw, waterwinning)

gebeurde voor de visie rond het kanaal Gent-

en de natuurfunctie.

Brugge. Het concepteindrapport werd voorgesteld voor de gebiedsvisies rond het Leopold-

Voor elke waterloop en de aanpalende gebieden

kanaal en Moervaart en Durmekanaal. De eco-

wordt door het IN een verkennende ecologische

logische gebiedsvisie van de Gouden Leie werd

gebiedsvisie opgemaakt op basis van een gron-

verder uitgewerkt. Bovendien gebeurde voor de

dige inventarisatie van het abiotisch en het bio-

verschillende

tisch milieu (zgn. omgevingsanalyse). Rekening

adviesverlening. Zo werd in het kader van het

houdend met een aantal harde randvoorwaar-

project ‘Rivierherstel Leie’ intensief meege-

den (b.v. veiligheid en scheepvaart) en de aan-

werkt aan de ruimtelijke uitwerking voor het

wezige natuurpotenties wordt nagegaan welke

alluviaal gebied van de Leie.

waterlopen

opvolging

en/of

mogelijkheden er zijn om de natuurwaarden van
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de waterloop en de aanpalende gebieden opti-

Voor de IJzer werd een monitoringplan uitge-

maal te behouden of te ontwikkelen. Er wordt

werkt met als doelstelling de evaluatie van de

een natuurstreefbeeld voorgesteld, dat in min of

verschillende natuurvriendelijke oeververdedi-

meerdere mate kan gerealiseerd worden via

gingsprojecten.

Figuur 5.5.1 Mogelijke ecologische streefbeelden voor de

Figure 5.5.1 Possible ecological objectives for the valley of

vallei van de Dender (Illustratie: Mark Hulme)

the Dender (Graphics: Mark Hulme)

(a) huidige situatie:

(a) present situation:

Op een aantal plaatsen is de rivier gekanaliseerd. De

The river is canalised at different locations. The bank for-

oevervormende processen zijn verstoord door de aanwe-

ming processes are disrupted through the presence of

zigheid van dijken en stuwsluizen. De open ruimte bleef op

dikes and sluices. The open space has been spared, but the

vele plaatsen gespaard, maar door de ingrijpende mense-

nature quality is restricted on many places by far-reaching

lijke invloed is de natuurkwaliteit op vele plaatsen beperkt

human influences and is still gradually decreasing.

en neemt ze geleidelijk verder af.

(b) proposed future situation:

(b) mogelijk toekomstscenario:

Along the river we aim at a lowering of the dikes and the

Langsheen de rivier streeft men naar een verlaging van de

development of a natural bank structure. The predomi-

dijken en een vernatuurlijking van de oevers. Het overwe-

nantly man-made landscape is remodelled in a “semi-

gend cutuurlandschap wordt omgevormd tot een “halfna-

natural” landscape that is still strongly influenced by man,

tuurlijk” landschap dat nog steeds sterk door de mens

but nature values are considerably increasing through an

beïnvloed wordt, maar waar door een aangepast beheer de

adapted management.

natuurwaarden aanzienlijk toenemen.

Figuur 5.5.2 Het Leopoldkanaal wordt
gekenmerkt door brede, ecologisch waardevolle bermen en doorgaans goed ontwikkelde oevervegetatie.

Figure 5.5.2 Typical for the Leopoldkanaal
are the wide, ecological valuable embankments with, mostly, a well developed riparian vegetation.
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5.6 Onderzoek naar ecologie en ecologisch herstel van de Blankaart en de
IJzervallei
5.6 Ecology and ecological retoration of the Blankaart and Ijzer valley

Kris Decleer, Ann De Rycke, Griet Ameeuw
IN-medewerkers in andere cellen : Koen Devos
Externe samenwerking : AWZ, Afdeling Natuur, IMDC, Haskoning Belgium bvba, Provinciebestuur West-Vlaanderen, VMM

Het IN leverde wetenschappelijke ondersteu-

Uit een ruw grondwatermodel kon afgeleid wor-

ning bij de opmaak van het bekkenbeheerplan

den dat de bijdrage van de grondwaterstromin-

IJzer, de discussies rond inrichting en beheer

gen aan de nutriëntentoevoer beperkt en van

van de IJzeroevers, de uitvoering van het Raam-

lokale oorsprong is. De Steenbeek, Ronebeek,

akkoord voor een stapsgewijze verhoging van de

Kwaebeek, Kleibeek en Velkelokerbeek wateren

waterpeilen in het Blankaartbekken en de voor-

af naar de Blankaartvijver. Met behulp van de

bereidende studies voor het instellen van het

meetcampagne en een oppervlaktewatermodel

Natuurinrichtingsproject Blankaart.

werden voor 2002 de sediment-, nitraat- en
orthofosfaatvrachten naar de Blankaart op res-

In opdracht van het IN werd door Haskoning

pectievelijk 4737, 424 en 9 ton geschat. Het

Belgium bvba een modelleringsstudie afgerond

sediment bestaat voornamelijk uit de fijne klei-

van de nutriënten- en sedimentvrachten naar

en leemfractie en is afkomstig van de akkers uit

de Blankaart en de effecten van mogelijke

het stroomgebied. Deze gevoelige zandleemak-

remediërende maatregelen. Het doel is een

kers vertonen tijdens regenbuien een aanzien-

herstelplan voor de Blankaart, de enige grote

lijke erosie. Doordat deze fijne deeltjes zeer

laagveenplas in Vlaanderen, die door eutrofië-

traag bezinken kunnen ze niet opgevangen wor-

ring ecologisch sterk gedegradeerd is. De hoge

den door zandvangen en veroorzaken een ster-

gemiddelde orthofosfaatconcentraties in de vij-

ke troebeling van de Blankaartvijver. Tijdens af-

ver van 0,4 mg P/l, de hoge sedimentbelasting

voerpieken kan de sedimentconcentratie zelfs

met een gemiddelde concentratie van 40-50

oplopen tot 500 mg/l. Het nitraat is eveneens

mg/l en de hoge stikstofbelasting met een

nagenoeg volledig afkomstig van de landbouw.

gemiddelde ammoniumconcentratie tussen 0,4

Nitraat bevindt zich in de landbouwbodems en

en 0,7 mg N/l en een gemiddelde nitraatconcen-

gaat tijdens een bui geleidelijk uitspoelen. De

tratie tussen 5 en 7 mg N/l wijzen actueel op

belangrijkste orthofosfaatfractie is eveneens

een hypertroof ecosysteem. De ecologische

afkomstig van de landbouw en zit geadsorbeerd

normen voor een laagveenplas bedragen voor

aan de sedimentdeeltjes die tijdens een regen-

orthofosfaat en nitraat respectievelijk slechts

bui van de akkers eroderen. Ook de afwezigheid

0,05 mg P/l en 0,08 mg N/l.

van een gebiedsdekkende riolering in het
gebied draagt bij tot een belangrijke fosfaatbe-
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lasting. Naar schatting zou ruim 2 ton orthofos-

plantengroei opnieuw mogelijk wordt. Om dit

faat per jaar afkomstig zijn van lozingen van

doorzicht te bereiken, dient de gemiddelde sedi-

huishoudelijk afvalwater. De overige 7 ton zijn

ment- en fosfaatconcentratie te dalen tot res-

afkomstig van de landbouw.

pectievelijk minder dan 10 mg/l en 0,05 mgP/l.

Gezien de omvang van de sediment- en nutriën-

Uit de doorrekening is gebleken dat effectge-

tenbelasting werden zowel effect- als bronge-

richte maatregelen extreme proporties aanne-

richte maatregelen bestudeerd. Als effectge-

men om tot de vooropgestelde verbetering van

richte maatregelen werden de volgende moge-

het doorzicht te komen. Zo vergen een zuive-

lijkheden technisch en financiëel onderzocht: 1)

ringsmoeras, chemische defosfatering en hy-

een zuiveringsmoeras tussen de toevoerstro-

drologische isolatie respectievelijk een minima-

men en de Blankaartvijver; 2) een uitbreiding

le oppervlakte van 765, 205 en 500 ha. Zand-

van de bestaande zandvangen; 3) chemische

vangen blijken niet effectief. De toepassing van

defosfatering en 4) hydrologische isolatie.

effectgerichte maatregelen wordt meestal be-

Als brongerichte maatregelen werd de nood-

perkt door een maximaal verwerkingsdebiet dat

zaak en haalbaarheid onderzocht van 1) erosie-

bij de grillige afvoerpieken in het stroomgebied

bestrijdingsmaatregelen in landbouwgebied zo-

al snel overschreden wordt. De Blankaart zelf

als groenbedekkers, bufferstroken en helofy-

blijkt echter niet in staat om zich te herstellen

tengrachten; 2) een gebiedsdekkende riolering

wanneer niet nagenoeg alle afvoerpieken wor-

en/of waterzuivering.

den gezuiverd. Brongerichte maatregelen zijn

Tenslotte werd ook nog een gemengd scenario

daarom een voorwaarde. Het verwezelijken

doorgerekend dat een aantal van de effect- en

hiervan vergt echter veel tijd en inspanning

brongerichte maatregelen combineert.

waardoor een combinatie met effectgerichte
maatregelen zoals chemische defosfatering en

De verschillende maatregelen werden telkens

wachtbekkens wordt aanbevolen. Zo blijkt im-

via een ecosysteemmodel getoest aan een voor-

mers dat in nagenoeg het volledige akkergebied

opgestelde verbetering van het doorzicht tot een

bufferstroken dienen aangebracht te worden

gemiddelde van minimaal 1 meter. Bij deze

langs de drainagegrachten. De breedte hiervan

waarde wordt verondersteld dat de submerse

kan eventueel beperkt worden wanneer via
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helofytengrachten ook aan agrarisch stuwpeilbeheer gedaan wordt of wanneer de akkers
voorzien worden van groenbedekkers. Indien de
toevoer kan beperkt worden tot wat de
Blankaart als ecologisch hersteld systeem kan
verwerken, dient ook de Blankaart zelf nog aangepakt te worden… Wanneer de sedimentrijke
nutriëntentoevoer kan gestopt worden, dient
ook nog de interne eutrofiëring aangepakt te
worden door opnieuw te baggeren en door actief
biologisch beheer. Kortom, de resultaten van
deze studie pleiten voor een integrale aanpak
van het probleem.

Jaarlijkse
kost (in €))
Groenbedekking akkers

124.200

Bufferstroken 5 m langs grachten en waterlopen

7.600

Omzetting akker in permanent grasland

23.200

Aanleg helofytengrachten
Totale jaarlijkse subsidies

Eénmalige
kost (in €))

Figuur 5.6
Geschatte kostprijs van gewenste maatregelen voor reductie van nutriëntenverliezen en erosie vanuit de landbouw
naar de Blankaart. Als plafondwaarde voor zwevende stof
in de toevoerbeken naar de Blankaart is 8 mg/l genomen of

270.000

een reductie van actueel 3190 naar 494 ton/jaar.

155.000
Figure 5.6
Estimated cost of desired measures for the reduction of
nutrient losses and erosion from agricultural land towards
the Blankaart. Target value for suspended matter in the
brooks discharging in the Blankaart is set on 8 mg/l or a
reduction of actual 3190 to 494 tons/year.
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5.7 Wetenschappelijke ondersteuning voor het natuurbeleid van het provinciebestuur van West-Vlaanderen
5.7 Scientific support of the nature policy of the regional government of the province of Western Flanders (West-Vlaanderen)
Olivier Dochy, Kris Decleer
Diverse IN-medewerkers van alle cellen
Externe samenwerking: Dienst MINAWA van provinciebestuur West-Vlaanderen (opdrachtgever)

Het doel van dit project is het leveren van we-

sen. Er werden vrijwilligers begeleid die broed-

tenschappelijke onderbouwing voor het natuur-

vogels, dagvlinders en libellen opvolgen in ver-

beleid van de provincie West-Vlaanderen. Door

schillende provinciale domeinen.

het aanstellen van een contactpersoon op het IN
kan de provincie handig gebruik maken van alle

Begeleiding van vrijwilligersonderzoek in de

aanwezige kennis en informatie op het IN. De

provincie is een belangrijk aspect van het werk.

directe opdrachtgever is de sectie Natuur en

Naast bovenstaand voorbeeld, werd in 2004 een

Landschapsecologie (NALA) van de dienst

5-jarige

Milieu-, Natuur- en Waterbeleid (MINAWA) van

waarbij de wetenschappelijke begeleiding werd

het provinciebestuur. In de praktijk wordt met

verzorgd in samenwerking met de werkgroep

diverse secties binnen en soms buiten MINAWA

Hyla van Natuurpunt. Ook werd medewerking

samengewerkt. De samenwerking loopt sinds

verleend aan de organisatie van de eerste the-

1998. De opdrachten zijn heel divers.

matische West-Vlaamse studiedag "Natuurbe-

amfibieëninventarisatie-

afgerond

heer in de praktijk" (6 maart 2004) rond het
Een eerste taak is het geven van concreet advies

thema graasbeheer. Met 230 deelnemers was

voor de inrichting en het beheer van provinciale

dit een schot in de roos.

natuurterreinen. In 2004 ging veel aandacht
naar de opvolging van plagwerken voor natuur-

Agrarisch natuurbeheer is een belangrijk aan-

ontwikkeling in het Zeebos (Blankenberge),

dachtspunt in deze landbouwprovincie bij uit-

Zandvoordebos (Zonnebeke) en Bulskampveld

stek. Er werd een uitgebreid literatuuronder-

(Beernem). De aanleg van graanveldjes op de

zoek doorgevoerd ter voorbereiding van een

Kemmelberg (Heuvelland) paste in het kader

rapport over concrete akkervogelbescher-

van akkervogelbeschermingsmaatregelen (zie

mingsmaatregelen. De publicatie is voorzien

verder).

voor maart 2005. In 2004 werd gestart met de
eerste maatregelen op het terrein: zorgen voor

Om het beheer te evalueren en zonodig bij te

wintervoedsel voor gorzen en patrijzen door

sturen, is een gerichte opvolging noodzakelijk.

graanranden te laten staan in drie proefgebie-

In 2004 werd de monitoring van grasland- en

den in de provincie.

heidevegetaties verdergezet op meerdere plaat-
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Tenslotte werd een rapport voorbereid dat de
voor West-Vlaanderen prioritair te beschermen
soorten opgeeft. Samen met het provinciebestuur zal dit rapport worden aangepast tot een
bruikbaar werkinstrument voor regionale beschermingsinitiatieven.

Figuur 5.7 In de provinciedomeinen van West-Vlaanderen
beoogt het graslandbeheer op veel plaatsen een natuurdoelstelling. Van de beste percelen wordt de vegetatie
opgevolgd door gerichte monitoring in proefvlakken,
meestal samen met vrijwilligers. Dit natte grasland in het
domein Tillegembos te Brugge wordt gehooid. De bloemenpracht is welkom in een publiek wandeldomein met
o.a.

Echte

koekoeksbloem,

Scherpe

boterbloem,

Veldzuring en Scherpe zegge.

Figure 5.7 The province of Western-Flanders has several
large public green recreational domains. Most grasslands
in these domains, like this colourful example in
Tillegembos near Bruges, are managed following ecological guidelines. They are monitored by the Institute for
Nature Conservation in collaboration with volunteers
where possible to increase the public awareness.
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5.8 Algemeen beleidsondersteunend tot specifiek gebiedsgericht advies en
onderzoek m.b.t. natuurontwikkeling en natuurherstel in Vlaanderen
5.8 General and specific recommendations and research related to nature development and nature restoration in Flanders

Kris Decleer i.s.m. diverse celmedewerkers
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, Afdeling Water, VLM, AWZ, Natuurpunt vzw

Maatregelen voor natuurontwikkeling en na-

loopt. Er zal dus meer aandacht moeten gaan

tuurherstel zijn in Vlaanderen noodzakelijk om

naar monitoring.

tot samenhangende, grote eenheden natuur te

• Kritische succesfactoren voor natuurontwik-

komen of om ecologisch gedegradeerde natuur-

keling zijn een optimale nutriënten- en water-

gebieden te redden. Dit project groepeert ad hoc

huishouding. Er werd gepleit voor grote eenhe-

activiteiten die met dit doel worden uitgevoerd

den natuur die het volledig hydrologisch sys-

buiten de overige celprojecten. Een groot deel

teem omvatten, rijk aan gradiënten zijn en waar

ervan heeft betrekking op actieve deelname in

natuurlijke dynamische processen een grotere

de stuurgroep van allerlei studieprojecten in

rol kunnen spelen. Zaadvoorraden en ontsnip-

opdracht van het Vlaamse Gewest en adviesver-

perende maatregelen vergroten de vestigings-

lening in lokale dossiers.

kansen van planten en dieren.
ÿ Verschillende maatschappelijke groepen heb-

Een blikvanger was de geslaagde organisatie

ben een verschillend natuurbeeld. Voor succes-

van een studiedag “Natuurontwikkeling in

volle natuurontwikkeling moet dringend geïn-

Vlaanderen – Tips voor de toekomst” op 26

vesteerd worden in mensen die kunnen worden

maart 2004 te Brussel, met een opkomst van

ingezet om actief het draagvlak te vergroten bij

meer dan 300 ambtenaren en geïnteresseerden.

omwonenden, recreanten, landbouwers en lo-

Enkele belangrijke conclusies waren :

kale besturen. Het juridisch instrumentarium

• In Vlaanderen is ongeveer 3100 ha natuuront-

voor natuurontwikkeling is ook te complex. Het

wikkeling gerealiseerd verspreid over 244

project “natuurbeheersrecht” van de UG (2001-

natuurgebieden. Nieuwe instrumenten zoals

2005) bekijkt hoe de Vlaamse wetgeving zo veel

POTNAT (zie 5.10), een voorspellingmodel voor

mogelijk kan worden geïntegreerd en vereen-

potentiële natuur moeten helpen bij het maken

voudigd. Een voorbeeld is de afschaffing van de

van onderbouwde keuzes voor concrete streef-

distelbestrijdingsplicht. Het nieuwe besluit op

doelen. Opvallend is dat zeer weinig projecten

de natuurinrichting speelt in op de noden aan

opgevolgd worden waardoor kansen gemist

betere voorbereiding, draagvlakontwikkeling,

worden om uit successen of mislukkingen te

versnelde uitvoering, kavelruil en vergoedingen.

leren of om tijdig bij te sturen wanneer iets fout

• In het teken van de bosuitbreiding is sinds
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1994 1730 ha bebost of voor bebossing aangekocht; in 17 van de 51 stadsbosprojecten gebeurden reeds aanplantingen. Door voorafgaand overleg met lokale besturen en belangengroepen wordt gestreefd naar een verhoging
van het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. In de nieuwe beheersvisie voor inrichting
en beheer van de bossen zal meer aandacht
gaan naar natuurlijke processen, structuurvariatie, open plekken en genetische afkomst.
Spontane bosontwikkeling krijgt meer ruimte.
Naar aanleiding van de studiedag werd een
documentatiemap samengesteld en een I.N.rapport “Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een
stand van zaken en vuistregels voor de praktijk”
gepubliceerd, downloadbaar vanaf de website.

Figuur 5.8
Op de studiedag “Natuurontwikkeling in Vlaanderen” werd
over verschillende aspecten van natuurontwikkeling voor
het eerst een stand van zaken gegeven voor een talrijk
opgekomen publiek. Vuistregels voor de praktijk werden in
een IN-rapport gepubliceerd.

Figure 5.8
During the seminar on “Nature restoration in Flanders” a
large audience was informed on the state-of-the-art of different aspects of nature restoration in Flanders. Rules of
thumb were published in an IN-report.
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5.9 Extensieve begrazing en de ontwikkeling van bos- en mozaïeklandschappen.
5.9 Extensive grazing and the establishment of woodland and mosaic landscapes.

Jan Van Uytvanck, Kris Decleer
IN-medewerkers in andere cellen: Maurice Hoffmann, Dirk Maes
Externe samenwerking: IBW, KBIN, Afdeling Bos en Groen (opdrachtgever), terreinbeherende verenigingen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997)

uit het beleid is er behoefte aan concrete doel-

voorziet in 10.000 ha ecologisch verantwoorde

stellingen en richtlijnen voor de inrichting van

bosuitbreiding in Vlaanderen. De meeste nieu-

nieuwe bosuitbreidingsprojecten.

we bossen in Vlaanderen worden tot nu toe
actief aangeplant (bv. op voormalige landbouw-

Het huidige onderzoek spitst zich toe op de ini-

gronden). Dit project verkent de mogelijkheden

tiële fasen bij bosuitbreiding op (zand)leem-

voor spontane bosvorming onder een extensief

gronden (alluviale terreinen, plateau- en hel-

graasbeheer. De term “bos” wordt hier breed

linggronden), meer bepaald op de overleving

geïnterpreteerd (incl. wastine, struweelrijk

van zaailingen. Deze fase vormt samen met dis-

grasland met verspreide bomen….). Dergelijke

persie en kieming één van de bottlenecks voor

bossen met structuurrijke mozaïeken en over-

succesvolle vestiging van houtige soorten. Met

gangsfasen tussen bos en grasland leveren een

behulp van exclosures en hierin aangeplante

belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en zijn

zaailingen van Gewone es en Zomereik wordt in

bovendien goedkoper in aanleg en nazorg. Het

verschillende gebieden en vegetatiestructuren

meer open karakter van deze bossen kan ook

nagegaan in hoeverre deze kunnen fungeren als

recreatief een meerwaarde zijn. Door de inzet

“safe site”. Overleving, groei en vraat worden

van runderen blijft eventueel ook nog samen-

geregistreerd in een tijdsreeks. De experimen-

werking met landbouwers mogelijk.

ten worden uitgevoerd in de Boelaremeersen en
de Rietbeemd (Dender- en Markalluvium) in Ge-

De hoofdvraag is of onder extensief graasbe-

raardsbergen, Bos t’ Ename en Steenbergbos

heer duurzame bosuitbreiding kan gerealiseerd

(voormalige landbouwgronden in resp. Ename

worden. Er is op dit ogenblik onvoldoende

en Brakel).

inzicht in de processen van bosuitbreiding onder

De eerste resultaten wijzen op een vrij grote

dergelijk beheer. Meer specifiek is inzicht ver-

overlevingskans van zaailingen in diverse be-

eist naar bosuitbreiding onder verschillende

graasde situaties (hoog regeneratievermogen

omstandigheden en uitgangssituaties (bodem-

van zaailingen in zware bodems) en het funge-

gebruik, verschillende regio’s, bodemtypes,

ren van braamstruwelen en natte ruigtes als

vegetatiestructuren, beheersstrategieën). Van-

“safe site”. In dezelfde vegetatiestructuren
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wordt het kiemsucces van Gewone es en Zomereik gemeten (zaadtransplanten).

Naast het experimentele luik wordt via een gerichte survey in een 12-tal terreinen inzicht verworven in de rol van tijd, vegetatiestructuur,
nabijheid van zaadbronnen en graasbeheer bij
de ontwikkeling van bos- en mozaïeklandschappen. Daarnaast wordt in Bos t’ Ename de relatie
van het habitatgebruik van runderen en de
mogelijkheden voor bosontwikkeling in open
terreinen onderzocht. In drie alluviale terreinen
wordt de biodiversiteit van enkele groepen
ongewervelden bestudeerd in diverse vegetatiestructuren van extensief begraasde terreinen,
oude alluviale bossen en jonge bosaanplanten.

Figuur 5.9 Extensief graasbeheer met struweel- en bosvorming op voormalige landbouwgronden

Figure 5.9 Shrub and woodland establishment in response
to extensive grazing management on former agricultural
land
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5.10 POTNAT : een model voor het inschatten van ontwikkelingspotenties van ecotopen in Vlaanderen op basis van de abiotiek.
5.10 POTNAT : a model for the estimation of ecotope potentials in Flanders on a
abiotic basis
Jan Wouters, Kris Decleer
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Water

Dit project wil een hulpmiddel aanreiken bij

vanaf welke mate van overeenstemming er in de

onderzoek op meso-schaal naar de abiotische

realiteit sprake is van een geschikt abiotische

kansenrijkdom van een gebied. Mogelijke toe-

milieu.

passingen zijn het gebruik ter onderbouwing

In 2004 werd de methodiek verder uitgewerkt

van natuurrichtplannen, ecologische gebiedsvi-

om te kunnen bepalen welk ecotoop of ecoserie

sies en gebiedsgerichte afbakeningen.

(= een ontwikkelingsreeks van ecotopen die abi-

De methodiek bestaat uit een vierdelig concept.

otisch nauw verwant zijn, maar een verschillend

Met de natuurtypologie als basis werd een stel-

grondgebruik kennen) op één plaats abiotisch

sel van een 115-tal ecotopen, waarvan 90 ter-

de meeste kansen heeft. De resulteert in alge-

restrisch, opgesteld. Elk terrestrisch ecotoop

mene abiotische kansrijkdomkaarten (zie fi-

werd door 8 factoren (bodemtextuur, voorjaars-

guur). De resolutie van de basisgegevens vereist

waterstand in de bodem, laagste waterstand in

dat interpretatie best op gebiedsniveau gebeurt

de bodem, watersamenstelling, overstromings-

en niet op perceelsniveau.

tolerantie, zuurgraad bodem, trofiegraad, zouttolerantie) abiotisch geprofileerd. Van deze acht

In 2005 zullen de potentiekaarten voor de be-

factoren werd op Vlaamse schaal de toestand

langrijkste terrestrische ecotopen en ecoseries

nagegaan. Er werd een eenvoudige bereke-

worden uitgewerkt en gecommuniceerd naar de

ningswijze bedacht die toelaat ruimtelijk de

gebruikers. Daarna volgt een analyse van het

mate van overeenstemming tussen beide weer

geheel met een interpretatie op ecoregio-niveau

te geven. Na verificatie van de berekeningswijze

van de prioritaire gebieden, waarbij het de

kunnen de resultaten met actuele versprei-

bedoeling is om ook met de (potentiële) aanwe-

dingsgegevens (o.a. biologische waarderings-

zigheid van soorten rekening te houden.

kaart) geijkt worden, d.w.z. dat nagegaan wordt

Figuur 5.10 Voorbeeld van PotNat-output: een kaart met de
abiotische kansrijkdom voor ecoseries in het gebied
Hollebeemdenbeek (Lille).

Figure 5.10 Example of PotNat output: a map indicating the
abiotic potential for ecoseries in the area Hollebeemdenbeek (Lille).
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5.11 Monitoring van het beleid inzake terreinverwerving en natuurontwikkeling
in Vlaanderen
5.11 Monitoring of the policy in Flanders on the creation of nature reserves and
the implementation of nature restoration and nature development measures
Sophie Vanroose, Arjen Breevaart, Kris Decleer
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, terreinbeherende verenigingen, Afdeling Bos en Groen, VLM

Het actualiseren en analyseren van gegevens-

natuurreservaat over de periode 2000-2004

bestanden m.b.t. de aangroei van het areaal na-

ongeveer even klein, nl. 32,3 ha.

tuurreservaat (inclusief bosreservaten) en de
uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten in

Buiten de reservaten telt Vlaanderen nog

Vlaanderen zijn een permanent aandachtspunt

19.079ha “natuurdomein”, beheerd door Afdeling

voor het IN. Beiden hebben immers belangrijke

Bos en Groen. Dit zijn 315 gebieden waar de

indicatorwaarde voor de evaluatie van het ge-

natuurfunctie nevengeschikt is aan de andere

biedsgericht natuurbeleid. Alle beschikbare

functies.

gegevens zijn in een Access-databank onderge-

bebossen gronden en daarnaast ook een aantal

bracht.

viswateren.

Op 1/1/2005 liepen in Vlaanderen 917 reservaat-

Een lijst van de reservaten en natuurdomeinen

projecten (beheerd door Afdeling Natuur, Afde-

in Vlaanderen kan worden geraadpleegd op de

ling Bos en Groen of erkende terreinbeherende

website van het Instituut en wordt jaarlijks

verenigingen), goed voor een totale oppervlakte

geactualiseerd.

Het betreft meestal bossen en te

van 29.663 ha of 2,2 % van de oppervlakte van
Vlaanderen (inclusief 2.102 ha bosreservaat). In

Over de toestand van het terreinverwervingsbe-

de periode 1/1/2000-31/12/2004 (plusminus de

leid in Vlaanderen werd ook gerapporteerd naar

regeerperiode van de vorige legislatuur) nam de

MIRA-T, VRIND en de beleidsindicatoren van de

oppervlakte natuurreservaat met 10.451 ha of

beleidsraad Leefmilieu en Natuur.

35% toe ! De voorbije jaren werden de aankoopinspanningen duidelijk verhoogd. Toch is de toe-

In 2006 wordt wordt een update gepland van de

name onvoldoende om de beleidsdoelstelling

databank Natuurontwikkeling.

van 50.000 ha natuurreservaat tegen 2007
(Milieubeleidsplan 2) te halen. Met het huidige
terreinverwervingsritme wordt tegen dan een
oppervlakte van 36.000 ha bereikt. Gezien de
recente terreinverwerving in veel nieuwe gebieden blijft de gemiddelde oppervlakte van een
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Figuur 5.11.1
Cumulatieve aangroei van het totale areaal en de gemiddelde oppervlakte natuurreservaat en bosreservaat in Vlaanderen
(periode 1/1/1988 - 1/1/2005)

Cumulative growth of the total area and the mean area of nature reserves and forest reserves in Flanders (period 1/1/19881/1/2005)
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:: Cel6 ::

Natuurrapport

Myriam Dumortier (celcoÖrdinator)
Anja De Braekeleer
Luc de Bruyn
Jos Gorssen
Maarten Hens
Johan Peymen
Anik Schneiders
Jurgen Tack
Toon Van Daele
Wouter Van Reeth
Dick van Straaten
Gisèle Weyembergh

:: Cel 6 ::
N a t u u r ra p p o r t

De cel Natuurrapport heeft als voornaamste opdracht tweejaarlijks te rapporteren over de toestand
van de natuur in Vlaanderen en de impact van het gevoerde overheidsbeleid daarop. Ze voert daarmee een decretale opdracht van het Instituut voor Natuurbehoud uit. Ze besteedt permanent aandacht aan de behoeften van het beleid en de afstemming van het Natuurrapport op het Milieurapport
(MIRA).

Het Natuurrapport komt tot stand met de medewerking van een groeiende groep (mede-) auteurs,
medewerkers en lectoren. Het integreert gegevens van alle cellen van het Instituut voor
Natuurbehoud, van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en van andere wetenschappelijke
instellingen, alsook van administraties, openbare instellingen en natuurverenigingen. Het proces
wordt begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het beleid en het middenveld en
wetenschappelijke specialisten uit diverse disciplines.

Momenteel worden zowel systematische rapportering over veranderingen in de toestand van de
natuur in Vlaanderen als beleidsevaluatie bemoeilijkt door het gebrek aan gestandaardiseerde dataverwerving. De cel stelt zich tot doel zowel bestaande monitoring te integreren als een intensief
monitoringnetwerk te ontwikkelen. Om de prioritaire monitoringnoden te identificeren worden indicatoren geordend volgens een verstorings- en beleidsmodel.

119

: : R e s e a rc h G ro u p 6 : :
N a t u re re p o r t

The primary task of the nature report cell is to report on the state of nature in Flanders and to evaluate the governmental policy towards nature conservation. This is the implementation of a legal
obligation of the Institute of Nature Conservation. Particular attention is paid to the identification of
the information needs of policy makers and to the tuning of the Nature Report to the Environment
Report (MIRA).

The report is produced with the contribution of a growing group of (co)authors, reviewers and others.
It integrates data from other cells within the Institute of Nature Conservation, the Institute for
Forestry and Game Management and other scientific institutes, as well as from governmental and
non-governmental organisations. The process is guided by a steering group committee, with delegates from governmental and non-governmental organisations and with experts from different backgrounds.

At the moment systematic reporting on the changes in the state of nature in Flanders as well as policy evaluation are hindered by a lack of standardised data-collection. The cell’s goal is to integrate
existing monitoring and to develop an intensive monitoring network. In order to identify priorities,
indicators are integrated in a disturbance–policy-model.
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6.1 Natuurrapport
6.1 Nature report

Anja De Braekeleer, Luc De Bruyn, Myriam Dumortier, Jos Gorssen, Maarten Hens, Johan Peymen, Anik Schneiders, Toon
Van Daele, Wouter Van Reeth, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh
IN-medewerkers in andere cellen: Niko Boone, David Buysse, Lode De Beck, Kris Decleer, Kris Van Looy, Carine Wils,
Sam Provoost, Jurgen Tack, Desiré Paelinckx
Externe samenwerking: Jim Casaer (IBW), An Cliquet (UGent), Alain De Vocht (Limburgs Universitair Centrum), Maggie
Lodts (VLM), Mieke Schauvliege (Afdeling Bos en Groen), Bart Vandecasteele (IBW), Beatrijs Van der Aa (IBW) en vele
anderen

In het voorjaar werd de impactanalyse van

samenvatting gepland. Vervolgens komt er ook

NARA 2001 en NARA 2003 afgewerkt. Deze ana-

een samenvatting van de kennisleemten en zal

lyse kwam tot stand via een enquète in de rap-

er nog meer aandacht gaan naar o.a. artikelen

porten, gevolgd door diepte-interviews bij diver-

en voordrachten, vooral voor andere beleidsvel-

se belanghebbenden. Er bleek een grote tevre-

den dan natuur en bos.

denheid en deze was groter bij wetenschappers

Er is meer aandacht nodig voor indicatoren.

en leden van natuurverenigingen dan bij

Deze aanbeveling werd opgenomen bij de

beleidsverantwoordelijken. Nochtans vormt

opmaak van het rapport en nog veel meer door

deze laatste de belangrijkste doelgroep (cijfers

de opmaak van een digitale indicatorenwebsite

voor het beleid). De verwachtingen van de

(www.natuurindicatoren.be) (zie ook project 6.2).

beleidsverantwoordelijken zijn divers en zijn

Tijdens de opmaak moet er veel meer com-

moeilijk met één product te beantwoorden.

municatie zijn om zo goed mogelijk aan de ver-

Sommigen zoeken de hoofdlijnen van het volle-

wachtingen te voldoen.

dige rapport, terwijl anderen details uit hoofd-

o Op basis van deze aanbeveling werden de

stukken nodig hebben. De doorwerking van de

samenstelling en de taken van de stuurgroep

natuurrapportering in het beleid is fragmenta-

herzien. Er werd geopteerd voor een bredere

risch. Het Natuurrapport wordt veeleer als refe-

vertegenwoordiging van beleidsverantwoorde-

rentiewerk gebruikt, dan om het beleid te stu-

lijken en minder wetenschappers. De beleids-

ren. Er is weinig doorstroming van het Natuur-

verantwoordelijken krijgen een actievere rol en

rapport naar de onderzoeksprogrammering.

bewaken zowel de verwachtingen van hun entiteit ten aanzien van het natuurrapport, als de
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Belangrijke conclusies uit de impactanalyse en

medewerking van die entiteit aan het natuur-

de antwoorden daarop zijn:

rapport. Er werden ook verantwoordelijken voor

Er dient een differentiatie van producten te

onderzoeksprogrammering en voor internatio-

komen in functie van de doelgroepen. Daarom

nale rapportering aan de stuurgroep toege-

werden voor NARA 2005 naast het rapport, ook

voegd. De voormalige stuurgroep kwam samen

een samenvatting voor het brede publiek, een

in februari en in mei. De nieuwe stuurgroep

samenvatting voor het beleid en een engelse

kwam voor het eerst samen in november. Door

350
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externe omstandigheden waren er twee wissels

In 2004 werd de informatie uit NARA 2003 ver-

van stuurgroepvoorzitter. 2004 gaat de annalen

der verspreid via artikels (tijdschrift Water, vijf

van de natuurrapportering in als het jaar met

columns in natuur.blad, IN-IBW Nieuwsbrief,

drie stuurgroepvergaderingen met drie ver-

e.a.), voordrachten (NecoV-symposium, e.a.),

schillende stuurgroepvoorzitters (Pieter Leroy,

posters (EEA Denemarken, studiedag natuur-

Jan Verheeke, Patrick Meire).

ontwikkeling, ANKONA, LIKONA, BRAKONA,

o Ten behoeve van de communicatie met een

e.a.). De informatie uit het NARA 2003 vond ook

bredere waaier aan betrokkenen werd een

verdere doorwerking in MIRA 2004, VRIND 2004,

klankbordgroep gelanceerd (toegankelijk voor

indicatoren pact van Vilvoorde, indicatoren

alle geïnteresseerden door te mailen naar

beleidsnota, onderzoekskader TWOL, e.a.).

nara@instnat.be). Voorafgaand aan elke stuurgroep is er een klankbordmail om zo een brede

In 2004 was er regelmatig overleg met MIRA in

inspraak in de natuurrapportering toe te laten.

functie van de (toen nog?) nakende fusie (geza-

o Tijdens de opmaak van de blauwdruk werd

menlijke uitdagingen rond beleidsevaluatie,

ruim overleg georganiseerd (IN, IBW, afdeling

scenario’s).

Natuur, afdeling Bos en Groen, afdeling Water,
VLM, VMM, e.a.).
o De blauwdruk werd ruim verspreid.
De impactanalyse leidde ook tot de opmaak van
een toekomstvisie voor de natuurrapportering.

Na de lancering van de blauwdruk in juni ging
alle aandacht naar de opmaak van de hoofdstukken van NARA 2005. Er werkten 309 personen mee aan NARA 2005 (figuur 6.1). De ruimere verspreiding van de blauwdruk resulteerde in
een toenemende medewerking van externen,
ook uit andere sectoren.
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6.2 Integratie van monitoring en intensieve monitoring
6.2 Integration of monitoring and intensive monitoring

Anja De Braekeleer, Luc De Bruyn, Myriam Dumortier, Jos Gorssen, Maarten Hens, Johan Peymen, Anik Schneiders, Toon
Van Daele, Wouter Van Reeth, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh

Het NARA-team wenst niet alleen passief gebruik te maken van de bestaande monitoring,

Stuurgroep MINA-project 35 Meetnetten en
Monitoring

maar ook sturend op te treden zodat de monito-

Beheersmonitoring natuurreservaten (cel 4)

ring tegemoet komt aan de vereisten om een

Monitoring bosreservaten (IBW)

kwalitatief hoogstaand NARA te produceren.

Hydrologische monitoring natuurreservaten

Hiervoor wordt zowel rond indicatoren als rond
monitoring gewerkt.

(WATINA-databank) (cel 3)
Natuurgebiedendatabank (cel 4)
Aandachtsoorten natuurreservaten

(1) Indicatoren

Eekhoornmonitoring (cel 1)

In 2004 werd veel tijd besteed aan de ontwikke-

Indicatoren voor het maatschappelijk draag-

ling van een vraaggestuurde (beleidsplanning,
internationale rapportering) indicatorendatabank, die vervolgens werd omgezet in een webapplicatie. Deze indicatorenwebsite

vlak voor natuurbehoud (AMINAL, Natuur)
Duurzaamheidsindicatoren (AMINAL, Bos &
Groen)
Monitoring voor de Kaderrichtlijn Water

(www.natuurindicatoren.be) zal mee met het

Er werden voorstellen geformuleerd voor de

NARA 2005 op 18 mei 2005 worden gelanceerd.

versterking van de biologische monitoring

Tijdens de totstandkoming van de indicatoren-

(nieuw initiatief bij de begroting, insteek in be-

set werd veel belang gehecht aan communicatie

leidsnota).

met de doelgroepen. NARA neemt ook actief

Het NARA-team werkt aan de ontwikkeling van

deel aan de werkgroep indicatoren van het

intensieve monitoring (binnen de beheermoni-

beleidsdomein leefmilieu en natuur.

toring van natuurreservaten), teneinde veranderingen in de milieukwaliteit aan de toestand van
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(2) Sturing en integratie van de bestaande moni-

de natuur te kunnen koppelen. De toestand in

toring en ontwikkeling van geïntegreerde moni-

de pilootsite voor intensieve monitoring (Gulke

toring.

Putten, West-Vlaanderen) werd verder opge-

Het NARA-team werkt mee in stuurgroepen van

volgd. Het was niet mogelijk de twee nieuwe

monitoring die binnen of buiten het Instituut

monitoringsites (Doode Bemde en Neerharen-

wordt voorbereid of uitgevoerd:

heide) mee op te volgen.

6.3 Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling – ondersteunende acties: het Belgisch Platform Biodiversiteit
6.3 Scientific support plan for a sustainable development policy - supporting actions: the Belgian Biodiversity Platform
Jurgen Tack
Externe samenwerking: Hendrik Segers (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), Etienne Branquart
(Centre de Recherche de la Nature, des Foréts et du Bois)

In 1996 werd het internationale Verdrag inzake

auteur van een werk over biodiversiteit

Biologische Diversiteit door België officieel

gericht naar het grote publiek (‘De (h)eerlijke

geratificeerd. Naast een aantal opgelegde rap-

keuken – biodiversiteit op tafel’)

porteringen verplicht het Verdrag ook de nodige

ondersteuning van de Belgische wetenschap-

aandacht te besteden aan de deelfacetten van

pers voor een vlottere toegang tot biodiversi-

een geïntegreerd biodiversiteitsbeleid. Een

teitsinformatie (specifieke aandacht aan de

belangrijke component hierin vormt het weten-

start van het Europese 6e Kaderprogramma)

schappelijk onderzoek. De Federale Diensten

ondersteuning van Europese initiatieven

voor Wetenschap, Technologie en Culturele

betreffende biodiversiteitsonderzoek (BIOPLAT-

Aangelegenheden (DWTC) hebben hiertoe het

FORM thematic network, 6e kaderprogramma

Platform Biodiversiteit opgezet. Dit Platform is

EU, CONNECT ,PEER, ALTER-net, enz.)

een adviesorgaan van de DWTC op het gebied

opvolging van het Europees Platform voor

van het biodiversiteitsonderzoek uitgevoerd

Biodiversteitsonderzoek Strategieën (bijeen-

door Belgische wetenschappers in Belgische en

komsten in Griekenland en Italië)

internationale fora. Het IN coördineert de
Vlaamse vertegenwoordiging in het Platform.

contacten met de internationale organen met
verantwoordelijkheden binnen het biodiversiteitsonderzoek (CBD,ETC/NPB, DIVERSITAS,

Specifieke acties van het Platform in 2004

EEA, EU-DG Research, EU-DG Environment,

waren:

Fauna Europaea, GBIF,enz.)

adviesverlening aan de Federale DWTC op het
gebied van biodiversiteitsonderzoek in België
actieve deelname in vergaderingen, commissies, stuurgroepen als interface tussen administratie, beleid en onderzoek, CCIM-stuurgroepen, e.a.
(co-)auteur van nationale en internationale
rapporten (bv. Monografie Biodiversiteit van
België,…)
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Bibliotheek

Kristin Schneiders
Bart De Pauw
Herwig Borremans

The richest person in the world - in fact all the riches in the world - couldn't provide you with anything like the endless, incredible loot available at your library.
~Malcolm Forbes

(1) Doelgroep

De bibliotheek is momenteel geabonneerd op
ongeveer 320 tijdschriften. Een 50 tal nieuws-

De bibliotheek van het IN spitst zich in het bij-

brieven worden gratis verkregen. We bieden

zonder toe op informatie rond de thema’s

tevens een aantal tijdschriften en databanken

“natuur”, “milieu van de natuur”, “ecologie” en

aan via ons eigen intranet aan het intern

“biologie”. Dat gebeurt door een gericht opvol-

publiek.

gen en bevragen van de informatienoden van de
gebruikers en door het opvolgen van de ontwik-

Via interbibliothecair leenverkeer (IBL) werden

kelingen in de uitgeverssector.

een 50 tal aanvragen behandeld.

Het doelpubliek bestaat in eerste instantie uit
het personeel verbonden aan het IN, maar de

De bibliotheek heeft ook via het netwerk van de

bibliotheek is ook steeds toegankelijk, van

Vlaamse Gemeenschap toegang tot ISI Web of

maandag tot vrijdag, voor extern publiek.

Knowledge, Kluwer online en Mediargus. Tevens kunnen in de leeszaal een aantal electroni-

(2) De werking in cijfers en letters

sche tijdschriften “on line” worden geraadpleegd.

De totale collectie telt ondertussen 13.500
monografieën. De aanwas in 2004 bedroeg 1153

De website van de bibliotheek bevat de nodige

werken. Dankzij de naambekendheid van het IN

informatie voor de gebruikers. http://www.inst-

en door een actieve uitwisseling van materiaal

nat.be/ en dan een klik op de knop bibliotheek.

is ongeveer 2/3 hiervan gratis of door schenking
verkregen.

De boekencollectie van het IN is, samen met de
collecties van een aantal andere organisaties,

De bibliotheek omvat ook een archief met rap-

raadpleegbaar via de website van Felnet

porten, verslagen en mededelingen van het IN.

(Flanders Environmental Library Network;

Dit geeft een goed beeld van de wetenschappe-

http://www.felnet.be).

lijke output van het IN in het heden en in het
verleden.
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Ondertussen wordt er verder gewerkt om

(3) het prijskaartje

samen met het IBW te komen tot een gemeenschappelijk bibliotheeksysteem. Bedoeling is te

De werkingskosten voor de bibliotheek in 2004

komen tot een gezamenlijke via het web

bedroegen 72.500 euro. Het leeuwenaandeel

bevraagbare catalogus, hetgeen ook een mak-

van dat bedrag wordt opgeslorpt door de kos-

kelijker op elkaar afstelbaar collectiebeleid zal

tensoort ‘tijdschriften’.

toelaten.

Met het oog op de fusie van het IN en het IBW
zijn door de twee bibliotheken reeds de nodige
afspraken gemaakt om het samengaan van de
twee collecties vlot te laten verlopen.

Om het raakvlak van de bibliotheek met de
Vlaamse bibliotheekwereld te vergroten zijn we
lid van een aantal koepelorganisaties:
VOWB (Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk)
Felnet (Flanders Environmental Library Network)
VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-,
Archief- en Documentatiewezen)
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Laboratoria

Roald Steeno
Jurgen Bernaerts
Jan Soors
Nico De Regge

Ten behoeve van diverse onderzoeken binnens-

in het fysico-chemisch laboratorium dat ook de

huis, beschikt het IN over meerdere laboratoria.

waterstalen ontleed worden. Het afgelopen jaar
waren dit 920 stuks. Een uitgebreid overzicht

Op de tweede verdieping bevinden zich enkele

van alle parameters werd gepubliceerd in het

lokalen waarvan het ene is voorbehouden voor

vorig jaarverslag.

de laboranten van de Scheldewerkgroep. Zij tellen, determineren en wegen er invertebraten uit

Voor de analyse van de stalen kan het IN rekenen

slibmonsters van de Schelde. Van meerdere van

op 2 laboranten voor het fysico-chemisch labo en

deze slibmonsters bepalen zij onder meer de

2 laboranten verbonden aan het Schelde-onder-

sedimentsamenstelling en het organische stof-

zoek voor de analyse van slibmonsters.

gehalte. De andere ruimte staat ter beschikking
van eenieder voor de determinatie van onge-

Verder werden in 2004 ook heel wat stalen uit-

wervelde organismen en is uitgerust met mi-

besteed omwille van de specificiteit van de sta-

croscopen.

len en/of gevraagde parameters. Een deel van
het budget werd bovendien aangewend om

Op het gelijkvloers tellen we 3 klimaatkamers,

interlaboratoriumcontrole mogelijk te maken.

voornamelijk in gebruik voor kiemexperimen-

De resultaten van deze controle waren meer

ten, maar ook de verse stalen worden er aange-

dan bevredigend.

leverd en gekoeld bewaard in afwachting van
analyse. Er is de aquaria-ruimte waar vissen
gehouden worden gedurende korte tijd in functie van welbepaald onderzoek. In een apart
lokaal gebeurt de voorbehandeling op gewas en
bodemstalen: drogen, wegen en malen. Deze
stalen worden nadien geanalyseerd op een uitgebreid aantal parameters in het fysico-chemisch laboratorium. Voor 2004 kwam dit neer
op 600 bodemstalen en 100 gewasstalen. Het is
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Bijlagen

IN personeelslijst 2004
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FamilieNaam

Voornaam

Graad

Contractduur

BeginContract

Adams

Yves

deskundige

onbepaalde duur

Adriaens

Peter

deskundige

bepaalde duur

Adriaens

Tim

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Ameeuw

Griet

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Anselin

Anny

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Appel

Irene

medewerker

bepaalde duur

Baeyens

Raf

deskundige

onbepaalde duur

Bauwens

Dirk

wetenschappelijk attaché

vast

Bernaerts

Jurgen

deskundige

onbepaalde duur

Berten

Bert

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Biebaut

Saskia

medewerker

bepaalde duur

Blow

Helen

deskundige

bepaalde duur

Boone

Niko

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Borremans

Herwig

deskundige

vast

Bosch

Hans

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Boudou

Pascal

deskundige

bepaalde duur

01-aug-04

Breevaart

Arjen

deskundige

bepaalde duur

01-apr-04

Buysse

David

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Cabus

Pieter

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Cech

Sorin

deskundige

bepaalde duur

Charrier

Frederic

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Coeck

Johan

wetenschappelijk attaché

vast

Colazzo

Sandra

wetenschappelijk attaché

Cosyns

Eric

Courtens
De Beck

EindeContract

01-jul-04

05-jan-04

16-apr-04

02-feb-04

26-mrt-04

bepaalde duur

01-jun-04

31-aug-04

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

12-feb-04

01-okt-04

Wouter

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Lode

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

De Becker

Pieter

adjunct van de directeur

vast

De Belder

Wim

technicus

onbepaalde duur

De Blust

Geert

wetenschappelijk attaché

vast

De Braekeleer

Anja

deskundige

onbepaalde duur

De Bruyn

Luc

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

De Groot

Raf

technicus

bepaalde duur

De Knijf

Geert

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

De Pauw

Bart

medewerker

vast

De Regge

Nico

deskundige

onbepaalde duur

De Rycke

Ann

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

De Saeger

Steven

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Decleer

Kris

wetenschappelijk attaché

vast

Degezelle

Tine

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Demolder

Heidi

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Denys

Luc

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Devos

Koenraad

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Dillen

Alain

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Dochy

Olivier

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Dumortier

Myriam

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Durwael

Kathleen

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Elinck

Saar

deskundige

bepaalde duur

Erens

Gabriël

deskundige

onbepaalde duur

Everaert

Joris

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Eylenbosch

Johan

adjunct van de directeur

onbepaalde duur

Fierens

Peter

deskundige

bepaalde duur

Goethals

Valérie

adjunct van de directeur

onbepaalde duur

Gorssen

Jos

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Gossye

Godelieve

medewerker

vast

31-mei-04

31-mrt-04

25-mrt-04

15-feb-04
16-sep-04

17-okt-04

13-jan-04

31-dec-04
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Goudenhooft

Liesbeth

deskundige

onbepaalde duur

Guelinckx

Robin

technicus

onbepaalde duur

Gyselings

Ralf

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Henderick

Andy

technicus

onbepaalde duur

Hens

Maarten

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Hoffmann

Maurice

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Huybrechts

Willy

wetenschappelijk attaché

vast

Huygens

Bert

deskundige

bepaalde duur

Kuijken

Eckhart

algemeen directeur

vast

Leyssen

An

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Linssen

Mariko

deskundige

onbepaalde duur

Lommaert

Leon

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Lust

Patrick

technicus

onbepaalde duur

Luyten

Chris

technicus

onbepaalde duur

Maelfait

Jean-Pierre wetenschappelijk attaché

vast

Maes

Dirk

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Makhout

Rafik

medewerker

bepaalde duur

Marchant

Stephan

adjunct van de directeur

vast

Martens

Seth

deskundige

onbepaalde duur

Mertens

Wim

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Mullie

Els

medewerker

onbepaalde duur

Oosterlynck

Patrik

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Packet

Jo

deskundige

onbepaalde duur

Paelinckx

Desiré

wetenschappelijk attaché

vast

Peymen

Johan

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Piesschaert

Frederic

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Praet

Karin

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Provoost

Sam

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

01-sep-04

01-jul-04

01-jul-04

05-jul-04

31-dec-04

19-mei-04

30-nov-04

Roesems

Lieven

deskundige

bepaalde duur

Scheldeman

Kristof

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Schneiders

Anne

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Schneiders

Kristin

medewerker

onbepaalde duur

Soors

Jan

deskundige

onbepaalde duur

Spanoghe

Geert

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Steeno

Roald

deskundige

onbepaalde duur

Sterckx

Geert

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Sturtewagen

Joost

deskundige

onbepaalde duur

T'Jollyn

Filiep

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Turcott Quintero Eva

medewerker

bepaalde duur

Umdici

Marilyn

assistent

bepaalde duur

Van Acker

Gwenn

deskundige

onbepaalde duur

Van Braeckel

Alexander

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Van Daele

Toon

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Dam

Guy

technicus

onbepaalde duur

Van den Bergh

Ericia

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

medewerker

onbepaalde duur

Liesel

medewerker

bepaalde duur

berghe

Thomas

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Hove

Martine

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Kerckvoorde Andy

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Landuyt

Wouter

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Looy

Kris

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Ormelingen Jan

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Reeth

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Den Broeck Katrien

01-jul-04

01-mei-04

Van der
Cruyssen

05-jul-04

Van Hoesten-

Wouter

16-feb-04
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Van Santen
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Tessa

deskundige

bepaalde duur

12-jul-04

Van Spaendonk Geert

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

van Straaten

Hendrikus

wetenschappelijk attaché

vast

Van Tilborgh

Antoon

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Van Uytvanck

Jan

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

van Vessem

Janine

wetenschappelijk attaché

vast

Vanacker

Stijn

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Vandenbussche Veerle

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Vanderhaeghe

Floris

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

30-sep-04

Vanderhallen

Maarten

technicus

bepaalde duur

31-jan-04

Vandevoorde

Bart

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Vanroose

Sophie

deskundige

onbepaalde duur

Verbessem

Ingrid

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Verboven

Anne

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Vercruysse

Edward

technicus

bepaalde duur

Verelst

Iris

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Verheirstraeten Mark

deskundige

bepaalde duur

Verlinden

Alex

wetenschappelijk attaché

vast

Vermeersch

Glenn

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Vermeersch

Sophie

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Vermeire

Tom

deskundige

onbepaalde duur

Verscheure

Christine

wetenschappelijk attaché

bepaalde duur

Voet

Marcel

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Vriens

Lieve

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Weyembergh

Gisèle

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Wils

Carine

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Wouters

Jan

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

Ysebaert

Tom

wetenschappelijk attaché

onbepaalde duur

12-feb-04

01-okt-04
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M i l i e u z o rg

Het IN streeft naar een duurzame omgang met

deze nota, als statistieken over ons energie- en

energie en milieu. Het IN werkt daardoor ook

waterverbruik raadpleegbaar op www.mina-

actief mee aan de uitvoering van enkele projec-

raad.be/interne_milieu-_en_energiezorg. Op

ten die op Vlaams niveau werden opgestart:

het vlak van waterverbruik werd in 2004 zeer

het project 'voorbeeldrol Vlaamse overheid

goede resultaten geboekt. De dalende trend in

met betrekking tot energiebesparing' (in uitvoe-

elektriciteitsverbruik is helaas opnieuw door-

ring van een resolutie gestemd in het Vlaamse

broken en dit vooral t.g.v. een noodzakelijke

Parlement op 23 mei 2001);

zwaardere koeling van de centrale IT-infra-

het project 'interne milieuzorg van het

structuur. Om het gasverbruik te beheersen is

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ (in

een actieplan opgezet dat in 2005 zal opgestart

uitvoering van de beslissing van de Vlaamse

worden.

regering op 8 mei 2002 om in alle administratieve entiteiten van de Vlaamse overheid milieuzorg in te voeren).
Concreet heeft het IN in samenwerking met het
secretariaat van de MiNa-Raad, dat in hetzelfde
gebouw is gehuisvest, een hele reeks maatregelen genomen om de milieudruk van de eigen
activiteiten te verminderen. Om alles overzichtelijk te houden en ervaringen met iedereen te
kunnen delen, werd in 2003, na een intern openbaar onderzoek bij de personeelsleden, een
gezamenlijke 'nota interne milieu- en energiezorg' opgesteld, die beide instellingen in staat
stelt een goed overzicht te behouden van de
realisaties, en bovendien een planning vormt
voor wat nog moet gebeuren. Om onze ervaringen en inspanningen bekend te maken is zowel
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De aanvankelijke stijging in beide grafieken
heeft vooral te maken met het steeds toenemende aantal personeelsleden, het uitbouwen
van IT-infrastructuur en laboratoria,... De dalende trend in het elektriciteitsverbruik sinds
2001 hangt samen met een aantal eerder eenvoudige maatregelen, zoals het volledig onderbreken van de stroomtoevoer naar computers
wanneer deze niet in gebruik zijn, het (deels)
weghalen van verlichting waar deze niet nodig
of minder intens hoeft te zijn,... De spectaculaire daling van het waterverbruik in 2004 hangt
samen met het herzien van laboratoriumonderzoek rond vissen.

Figuur Evolutie van het elektriciteits- en waterverbruik
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