Kunnen vleermuisonderzoekers vleermuizen besmetten met
Covid-19?
Na SARS-CoV in 2002 en MERS-CoV in 2012 is het recentelijk ontdekte SARS-CoV-2 (Covid-19) een nieuw
Coronavirus dat van dier op mens is overgesprongen. Volgens genetisch onderzoek is het virus van een
Chinese vleermuissoort, al of niet via andere tussengastheersoorten, bij de mens terechtgekomen. Het
virus zelf is nog niet teruggevonden bij Europese vleermuissoorten. Zouden vleermuisonderzoekers
dan onze vleermuizen kunnen infecteren?
Het virus is er in geslaagd om gans de wereld te veroveren. Na de ontdekking in december 2019 in
Wuhan, zijn er eind april al meer dan 3,1 miljoen besmettingen geregistreerd en zijn er meer dan 215
000 mensen gestorven. Vleermuisonderzoekers zijn niet immuun voor de ziekte. Zij kunnen zo
misschien de ziekte naar onze vleermuizen overdragen, wat ernstige problemen zou kunnen
veroorzaken voor de reeds bedreigde vleermuispopulaties. Mogelijk kan zo ook een nieuw
virusreservoir ontstaan.
Een literatuurstudie bracht aan het licht dat de kans klein, maar niet onbestaande is. Daarom
adviseert INBO om al het onderzoek waar er direct contact is met de dieren tijdelijk te stoppen.
Essentieel onderzoek zou kunnen doorgaan mits preventieve maatregelen zoals het dragen van
ontsmette handschoenen en mondmaskers.
Luc De Bruyn
Meer lezen? L. De Bruyn, R. Gyselings, and K. Baert. 2020. Advies betreffende het risico op besmetting
van vleermuizen met Covid-19 via vleermuisonderzoekers. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, INBO.A.3931, Brussel.
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Bevers houden van de rust op afgekoppelde meanders
Door het succes van de Europese bever vestigt de soort zich in Vlaanderen op meer en meer plaatsen,
met risico’s op graafschade aan waterkerende dijken. De Vlaamse Waterweg nv vroeg daarom aan het
INBO om na te gaan wanneer deze risico’s zich voordoen en hoe ze onder controle kunnen worden
gehouden.
Tweeëntwintig bevers op de Dijle en de Demer kregen een staartzender zodat we hun verplaatsingen
konden volgen. Zo bleek dat de bevers er leefden in strikt gescheiden territoria van ongeveer 5-6 km
rivierlengte. Waar mogelijk maakten ze hun burchten in afgekoppelde meanders en spendeerden daar
ook het grootste deel van hun tijd. De kans op bijkomende graafschade in de dijken van de
hoofdwaterloop is daardoor kleiner.
Dit impliceert dat het behoud en toegankelijk maken van deze meanders of het verbeteren van hun
kwaliteit als beverhabitat goede beheermaatregelen kunnen zijn.
Door het sterk territoriale gedrag is de aanwezigheid van een beverfamilie verder de beste garantie op
het uitblijven van de vestiging van andere beverfamilies in een brede zone. Dit maakt dat systemen
met zones waarin bevers gedoogd kunnen worden minder risico op schade vertonen en dat een
gestuurde aanwezigheid daar een alternatief schadebeheer kan zijn.
Frank Huysentruyt
Meer lezen? Huysentruyt F., Baert K., Casaer J., Van Ballaert S., Vernaillen J., Van Der Beeck D. &
Vercammen J. (2020). Onderzoek naar het habitatgebruik van bever (Castor ﬁber) in relatie tot

Bevers houden van de rust op afgekoppelde meanders | Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 09/02/2021

schadebeheer. Verkenning van het ruimtegebruik voorafgaand aan mogelijke beheermaatregelen.
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (17). Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.
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Vlaamse plassen: ‘dieper’ denken is nodig
Als er al aan diepere plassen een natuurwaarde gegeven wordt, dan is het vaak vanwege hun betekenis
voor watervogels. Deze waarde wordt dan meer aan hun grotere oppervlakte dan aan hun diepte
toegeschreven: minder diep betekent namelijk meer groeimogelijkheden voor water- en
moerasplanten, meer kansen voor dieren, meer verscheidenheid… Het ‘verondiepen’ van plassen is dan
een voor de hand liggende ‘win-win’. Het biedt immers de mogelijkheid om grondoverschotten van
grote openbare werken of, al dan niet verontreinigd, baggerslib te bergen.
Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat ondiepe plassen altijd beter zijn. Bij nader inzien blijken
diepere plassen, ook in Vlaanderen, meer troeven op tafel te kunnen leggen op het vlak van
waterkwaliteit, levensgemeenschap, klimaatrobuustheid en ecosysteemdiensten zoals duurzame
recreatie, waterberging en drinkwaterproductie dan hun ondiepe tegenhangers. Bij het al dan niet
‘verondiepen’ van een plas is de vraag daarom niet alleen of het meer of minder waardevolle natuur
oplevert, maar ook in welke mate de andere aspecten op langere termijn voordelen opleveren.
Na eerdere adviezen voor plassen in Schelle, Waasmunster, Zemst en Beerse stelde het INBO in een
nieuw advies ecologische randvoorwaarden op voor een mogelijke verondieping van de Bergelenput in
Gullegem.
Luc Denys, Jo Packet, Geert De Knijf, Kevin Scheers, An Leyssen
Meer lezen? Packet J., Scheers K., Leyssen A., De Knijf G. & Denys L. 2020. Advies over de
natuurpotenties bij verondieping van de Bergelenput in Gullegem. Adviezen van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek (INBO.A.3833), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 37p.
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Bosvitaliteit lijdt onder droogte van voorbije jaren
Sinds 1985 wordt de gezondheidstoestand van bossen op Europese schaal gemonitord, het INBO doet
dit in een 70-tal proefvlakken in Vlaanderen. Een veelheid aan factoren beïnvloedt de bosgezondheid:
o.a. atmosferische deposities, klimaatwijziging, bosbeheer en natuurlijke factoren (insecten,
schimmels,...). De laatste jaren merken we dat verschillende boomsoorten last hebben van extreme
weersomstandigheden, insectenaantastingen of schimmelinfecties.
Zowel in 2018 als in 2019 was er stormschade in verschillende proefvlakken. Droogte had reeds een
ernstige impact op onze bossen in 2018. Ook in 2019 leed de natuur onder verschillende hittegolven en
zagen we opvallende droogtesymptomen op bomen en struiken, zoals bladverkleuring en vervroegde
bladval. De beuken kregen het in 2018 lastig, maar in de proefvlakken op de rijkere bodems hielden ze
in 2019 goed stand.
Het blad- of naaldverlies, de indicator die we gebruiken om de gezondheid van de bomen in te
schatten, bedroeg in het bosvitaliteitsmeetnet gemiddeld 24,4%. Bomen met meer dan 25% blad- of
naaldverlies worden als beschadigd beschouwd. In 2019 was 22,7% van de steekproefbomen
beschadigd. Dit is ongeveer hetzelfde als in 2018. Grove den en de verzamelgroep ‘overige
loofboomsoorten’ vertoonden een lichte achteruitgang, terwijl voor zomereik en Amerikaanse eik de
negatieve evolutie veel duidelijker was. Alleen voor beuk en Corsicaanse den was er sprake van een
herstel of verbeterde gezondheidstoestand.
In vergelijking met de vorige inventaris waren er meer zomereiken met meeldauwinfectie en ernstige
insectenvraat. Hoewel de droogte niet de hoofdoorzaak van de problemen bij zomereik is, kan dit in
combinatie met andere factoren de gezondheidstoestand van de eiken negatief beïnvloeden.
Het diagnosecentrum kreeg meldingen van vitaliteitsproblemen, onder andere bij grove den. Het
naaldverlies van deze soort vertoont in de bosvitaliteitsinventaris een toename, maar er is voorlopig
geen sprake van een beduidende achteruitgang.
Sinds 2017 wordt in Wallonië een slechtere gezondheidstoestand van de ﬁjnspar vastgesteld,
veroorzaakt door droogte, hittegolven en aantasting door de letterzetter (een schorskeversoort).
Fijnspar in Vlaanderen kent dezelfde problemen, maar wordt hier in de bosvitaliteitsinventaris niet
opgevolgd.
Geert Sioen
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Meer lezen? Sioen G., Verschelde P., Roskams P. (2020). Bosvitaliteitsinventaris 2019. Resultaten uit het
bosvitaliteitsmeetnet. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (20). Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Bosvitaliteit lijdt onder droogte van voorbije jaren | Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 05/02/2021

Grondwatermeetnet aan de kust hertekend
Duinvalleien, de natte depressies in onze kustduinen, bevatten zeer waardevolle natuur. Voor de met
verdwijning bedreigde honingorchis en duingentiaan bijvoorbeeld, zijn het de laatste groeiplaatsen in
Vlaanderen. Hun behoud hangt onder andere af van grondwaterniveaus. Om dat te monitoren,
bestaat er een uitgebreid netwerk van meetpunten. Op vraag van Natuur en Bos optimaliseerde het
INBO dit netwerk. Daarbij hielden we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

1.

2.

3.

Kennisopbouw rond de hydrologische systemen. Tot nu toe werd op de meeste
plaatsen gestreefd naar een gebiedsdekkende monitoring van de
grondwaterstijghoogtes en -schommelingen. Zo kunnen we de optimale locaties
uitzoeken voor natuurherstel. Eens dit beeld bekend is, kan een gebied verder
opgevolgd worden met alleen nog een aantal meetpunten loodrecht op de kustlijn.
Opvolging van de milieukwaliteit van bijzondere, grondwaterafhankelijke
natuur. Hiervoor worden extra meetpunten voorzien in de vochtige duinvalleien. De
metingen moeten toelaten om veranderingen in biodiversiteit te kunnen toetsen aan
veranderingen in de hydrologie. Door de klimaatverandering dreigen de winters
natter en de zomers droger te worden, wat voor heel gevoelige
grondwaterafhankelijke planten wellicht nefast wordt.
Detecteren van negatieve effecten van ingrepen in de hydrologie buiten de
reservaten zoals waterwinning of bemaling bij bouwwerken. Vooral in de grote
gebieden Westhoek, Ter Yde en Zwinduinen voorzien we hiervoor extra peilbuizen.

In het voorstel voor optimalisatie wordt het totaal aantal meetpunten binnen terreinen beheerd door
Natuur en Bos op korte termijn gereduceerd van 377 tot 283 actief bemeten buizen. Op termijn
kunnen nog eens 51 buizen geschrapt worden. Daarnaast worden de meetpunten strategischer
geplaatst. Op die manier is een efﬁciëntere opvolging van het grondwater in onze kustduinen
mogelijk.
Sam Provoost
Meer lezen? Provoost S., Van Gompel W. & Vercruysse E.(2020). Beheerevaluatie kust. Eindrapport 20152019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (18). Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.
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“R” helpt om automatisch de habitatkwaliteit van Natura 2000habitattypes te bepalen
Het bepalen van de kwaliteit van Natura 2000-habitattypes is een belangrijk onderdeel van de
opvolging van onder andere hun toestand, de effecten van beheermaatregelen of de impact van
vervuiling. Om de habitatkwaliteit op een uniforme manier te bepalen, stelde het INBO voor elk
Natura 2000-habitattype regels op. De werkwijze is vooral gebaseerd op het voorkomen van
plantensoorten zoals beschreven in het rapport Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de
lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.
Omdat de habitatkwaliteit op zeer veel locaties bepaald wordt en een ‘manuele’ verwerking van de
gegevens veel tijd vraagt, zochten we naar een efﬁciënte manier om de gegevens te verwerken. We
ontwikkelden daarom een tool (een ‘package’) in de programmeertaal R die veel van onze
onderzoekers sowieso gebruiken voor de verwerking van hun gegevens. Het bepalen van de
habitatkwaliteit kan daardoor geautomatiseerd gebeuren, sneller en met minder risico op fouten.
Om ook onderzoekers buiten het INBO de kans te geven om deze tool te gebruiken, is ze online
beschikbaar en vergezeld van uitgebreide documentatie en handleidingen.
Els Lommelen
Meer lezen? Els Lommelen, Patrik Oosterlynck, Gert Van Spaendonk, Hans Van Calster, Martine Van
Hove and Toon Westra (2020). LSVI: Rekenmodule Lokale Staat Van Instandhouding van habitattypen.
R package version 0.1.0.
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Kan recreatief gebruik gecombineerd worden met ecoducten?
Het INBO bevroeg tien experten en twee belanghebbenden die betrokken waren bij de realisatie, het
beheer of de monitoring van minimaal één ecoduct, over hoe zij staan tegenover eco-recreaducten.
Dat zijn ecoducten waarbij ﬁetsers, wandelaars of ruiters een deel van de brug kunnen gebruiken.
Volgens de meerderheid van de deelnemers kan een eco-recreaduct een valabel multifunctioneel
alternatief voor ecoducten zijn wanneer aan bepaalde randvoorwaarden voldaan wordt. Het
combineren van recreatie met ecologische ontsnippering is geen doel op zich.
Factoren waarmee rekening gehouden moet worden zijn:

de verstoringsgevoeligheid van de doelsoorten
de omgevingscontext
het risico op verstoring door de toegelaten recreatie
het maatschappelijk draagvlak
de inrichting
het beheer en de handhaving
de monitoring van het ecologische en recreatieve gebruik

Vlaanderen behoort tot de meest versnipperde regio’s van Europa. Verstedelijking en de daarbij
horende uitbouw van verkeersinfrastructuur leidden onder andere tot het verlies van natuurgebieden,
het doorsnijden van leefgebied van soorten, het vormen van ecologische barrières en een verhoogd
risico op wildaanrijdingen. Als antwoord hierop stippelt het Vlaams Actieprogramma
Ecologische Ontsnippering (nog niet gepubliceerd) de visie en strategie voor ontsnippering uit, waarin
naast (gewone) ecoducten ook eco-recreaducten overwogen worden.
Michael Leone, Saskia Wanner
Meer lezen? M. Leone, S. Wanner & F. Turkelboom (2020). Perceptie-onderzoek rond randvoorwaarden
bij recreatief medegebruik op ecoducten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
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2020 (19). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.17941801

Kan recreatief gebruik gecombineerd worden met ecoducten? |
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 05/02/2021

Visbestand Sigmagebied lijkt de goede weg op te gaan
Na een nulmeting in 2009 maakte het INBO vorig jaar opnieuw een stand van zaken op van het
visbestand in het Sigmagebied. De resultaten:

In Wijmeers is de soortendiversiteit sinds de heraanleg van de vijvers niet veel veranderd. In de
Sompelbeek zitten vooral exoten zoals giebel en blauwbandgrondel.
In het wetland Kalkense Meersen zit het visbestand in de lift. De vistrap werkt: er zit bot (trekvis)
en brakwatergrondel (estuariene soort) in de Driessesloot. De vissen hebben hun weg gevonden van
de Zeeschelde naar de waterlopen.
In het Zennegat nabij Mechelen stroomt elke dag water in en uit het gebied op het ritme van het
getij. De waterstand verandert dus continu en dat heeft natuurlijk een effect op het leefgebied van
de vissen. De grachten die de verschillende vijvers verbinden garanderen wel continu voldoende
water. We vingen er (trek)vissen zoals de spiering en estuariene soorten zoals brakwatergrondel.
Behalve enkele invasieve blauwbandgrondels vingen we geen vis in twee recent heringerichte vijvers
in de vallei van de Grote Nete. Dit is niet verwonderlijk omdat de vijvers de voorbije twee zomers
volledig uitdroogden.
In de gracht in het wetland Weijmeerbroek vingen we enkel pioniersoorten (bv. stekelbaarzen) en
exoten (zonnebaars en blauwbandgrondel). De waterkwaliteit in deze gracht is nu goed, maar de
waterloop is slecht bereikbaar voor vissen.

De nieuw aangelegde habitats in het Sigmagebied zijn nog in volle ontwikkeling en het gaat nog een
tijdje duren voor er meer diversiﬁcatie komt. Maar het lijkt wel de goede weg op te gaan. Na inrichting
zal het zomerpeil in de Grote Nete aanzienlijk stijgen, waardoor de vijvers niet meer zullen
droogvallen. Zeer frequente overstromingen in de nieuwe situatie zullen zorgen voor vis.
Jan Breine, Wim Mertens
Meer lezen? L. Galle, J. Breine, I. Lambeens, Y. Maes, T. Terrie, G. Van Thuyne en W. Mertens(2020).
Visbestandopnames in Sigmagebieden (2019): Meting situatie na een en drie jaar in het kader van de
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vismonitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (9).
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

(nvdr. Alle besproken gebieden liggen buiten de invloedssfeer van de (Boven)Schelderamp.)
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Aantal soortbeschermingsplannen en –programma’s (Indicator in
de Kijker)
De indicator ‘aantal soortbeschermingsplannen en –programma’s’ toont de evolutie van het
aantal plannen en programma’s die zijn opgesteld op vraag van, of in samenwerking met Natuur en
Bos. Het doel van deze plannen en programma’s is de achteruitgang van bedreigde soorten te stoppen,
de gunstige staat van instandhouding van levensvatbare populaties te verzekeren of het herstel van (de
populaties van) deze soorten te bevorderen. De prioriteit gaat daarbij naar soorten van internationaal
belang.
Tot eind 2013 zijn er 18 soortbeschermingsplannen opgesteld. Daarna spreken we van
soortbeschermingsprogramma’s. In 2014 was er dat één en daarna jaarlijks vier. In 2019 zijn
programma’s voor poelkikker, heikikker, rugstreeppad en kamsalamander goedgekeurd.
Dit brengt het totaal aantal soortbeschermingsplannen en -programma’s eind 2019 op 39.
Lieve Vriens
>> Naar de indicator
>>De door Natuur en Bos vastgestelde programma’s
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