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Woord vooraf 

Het IN heeft sedert de oprichting een gestage maar opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt en vervult
momenteel een functie als toonaangevend kennis- en informatiecentrum van de Vlaamse overheid voor
wat het ecologisch gefundeerd natuurbehoud betreft.Voorliggend verslag heeft betrekking op het
zeventiende werkjaar en wil daar een getuigenis van bieden.

Eind 2001 kwam een middellange termijn-visie tot stand voor het onderzoek op het Instituut en de
strategische doelstellingen in het algemeen. De daaruit afgeleide kerntaken zijn bepalend voor de werking
van de instelling, evenals voor de programmatie van de uiteenlopende thema’s en projecten. Daarbij werd
in toenemende mate getracht het geheel in te passen in de acties van het Milieubeleidsplan en in de
noden van het beleid inzake natuurbehoud.

Ondertussen heeft de matrix-structuur van het IN met vier verticale en twee horizontale cellen een
werkbare aanpak geboden die ook in de rapportering van dit jaarverslag is terug te vinden. De besproken
projecten zijn te situeren onder drie thema’s: ‘soorten’, ‘gemeenschappen’ en ‘ecosystemen en
landschappen’; ze vertrekken daarbij vanuit specifieke vraagstellingen, die gericht zijn op de onderbouwing
van het beleid. De korte weerslag over de stand van zaken en de resultaten laten de lezer toe kennis te
maken, niet alleen met de inhoud, maar ook met de context van de activiteiten op het IN. Daarbij is een
toenemende netwerkvorming met het IBW en met andere wetenschappelijk instellingen en VOI’s een
onmiskenbare evolutie. Ook de wederzijdse samenwerking met natuurorganisaties en gespecialiseerde
werkgroepen vertoont een verdere intensivering.

De veruitwendiging van de ervaringen die door het IN worden opgedaan heeft de afgelopen jaren een
stimulans gekregen door specifieke ondersteuning voor de realisatie van het Natuurrapport, de Biologische
waarderingskaart, de natuurgebiedendatabank en een stroom van rapporten. De rol van het IN bij de
afbakening van NATURA 2000 (zones van Europese betekenis),VEN/IVON en andere gebiedsgerichte
beleidsmateries illustreert de grote nood aan permanente wetenschappelijk onderbouwing van en overleg
met de administraties (vnl. AMINAL afdeling Natuur) en de gezamenlijke vertaling van beschikbare kennis
tot een uitvoerbare en maatschappelijk gedragen set van instrumenten.

De ervaringen vanuit het onderzoek naar knelpunten, mogelijkheden en realisaties van natuurbeheer te
velde, het belang van integraal waterbeheer, de mogelijkheden van meekoppeling met andere
beleidsbevoegdheden (zoals bijvoorbeeld uitgeoefend door AWZ of Afdeling Water, kustzonebeheer,
Schelde en Maas, bekkenbeheer, havenbeleid, alternatieve energie) hebben eveneens geleid tot
constructieve en zichtbare resultaten.

In deze dynamische en veelzijdige aanpak hoopt het Instituut aan de decretale opdrachten en de vele
verwachtingen van uiteenlopende gebruikers te blijven voldoen.

Eckhart Kuijken 
algemeen directeur
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Foreword

The Institute of Nature Conservation has shown a gradual but remarkable development since it was
founded. The Institute is currently a leading centre of knowledge and information for the Flemish
government, in the area of expertise : ecologically founded nature conservation. This annual report covers
the seventeenth operational year and reports on the work done.

Towards the end of 2001 a medium-term plan for the research at the Institute of Nature Conservation
was drawn up, and the strategic goals were formulated. The thus deduced core activities determine the
day to day operation of the Institute, and the programming of the diverse theme’s and projects. An
attempt was made to fit in with the Environmental Management Plan and the governmental requirements
for nature conservation.

In the meantime, the matrix structure of the Institute with four vertical and two horizontal cells has
proved a practical way of working, and can be traced in the report of this year’s activities. The various
projects can be sorted into three theme’s : ‘species’, ‘communities’ and ‘ecosystems and landscapes’; usually
the starting point is quite specific, in order to meet an information request for policy making. The brief
description of the work done and results found allow the reader to understand not just the project, but
the context in which the Institute works. The increased networking with the Institute of Forestry and
Game Management  and other scientific institutes and Flemish Community bodies is an unmistakable
evolution. The cooperation with the voluntary organisations and specialised work groups has increased
and intensified.

The Institute has been able to increase its public profile thanks to the specific support for the Nature
Report, the Biological Valuation Maps, the database of Natural Areas and a constant stream of published
reports. The role of the Institute in marking off the NATURA 2000 areas (areas of European importance),
the VEN/IVON and other area related policy matters, illustrates the need for permanent scientific support
for and consultation with, the administrative bodies and the joint translation of the available knowledge in
order to create a practical and socially relevant and acceptable set of tools.

The experience of research into the problems, possibilities and realisations of actual nature conservation in
practice, the importance of integrated water management, the possibilities of joining forces with other
policy domains (such as the Water Department, coastal zone management, Scheldt and Meuse, basin
management, the management of the port(s), alternative energy) have led to constructive and visible
results.

With this dynamic and versatile approach the Institute hopes to meet her legally appointed obligations and
to continue to meet the expectations of the diverse users of scientific information on the conservation of
nature.

Eckhart Kuijken 
general director
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De interne organisatiestructuur van het IN

De onderzoeksactiviteiten van het Instituut voor Natuurbehoud zijn georganiseerd volgens een
matrixstructuur van "horizontale" en "verticale" cellen, met aan het hoofd een "celcoördinator". Aan elke
cel is een hoofdfinaliteit toegekend. De vier verticale entiteiten zijn grosso modo ingedeeld volgens
opklimmend "organisatieniveau" van de natuur: soorten, habitatten, ecosystemen en landschappen. Binnen
deze vier groepen worden de meeste bestaande en langlopende projecten gegroepeerd, die tegelijk voor
natuurbehoud en -beheer toepasbaar onderzoek inhouden en eigen beleidsrelevante adviezen formuleren.
Daarnaast zijn er de twee horizontale doorsneden (natuurrapport, resp. natuurontwikkeling en -beleid).
Dit zijn bij uitstek de entiteiten die -naast eigen onderzoek- te rade zullen gaan bij de vier ‘verticale’ cellen
om meer globale en celoverschrijdende beleidsrelevante adviezen bijeen te brengen en te redigeren. Alle
personen, buiten de directie, het secretariaat en de algemene logistiek, hebben hun hoofdactiviteit in één
van de vernoemde cellen, maar kunnen in sommige gevallen ook nog bepaalde nevenactiviteiten hebben
in een andere cel.

De indeling van het jaarverslag 2002 volgt de hierboven geschetste indeling.

De realisatie van deze matrixstructuur van onderscheiden onderzoeks- en adviestaken wordt via een
uitgebreide "beleidsgroep" (celcoördinatoren, vertegenwoordigers ATP, directeur) begeleid. Samenwerking
en overleg over de celgrenzen heen wordt op die manier gestimuleerd en verzekerd.

Daarnaast functioneren vijf "stuurgroepen" die een aantal voornamelijk logistieke aspecten behandelen
(bibliotheek, laboratoria, computerinfrastructuur, gebouw en publicaties) en een belangrijke intern-
adviserende en technische functie vervullen.

De cel-coordinatoren zijn voor elke entiteit met initialen weergegeven:

1. DB Dirk Bauwens
2. DP Désiré Paelinckx
3.WH Willy Huybrechts
4. MH / GDB Maurice Hoffmann in afspraak met Geert De Blust
5. KD Kris Decleer
6. MD Myriam Dumortier

Natuurontwikkeling
en -beleid

Natuurrapport

Populatie- &
verspreidings-

ecologie

Ecotoop-
typologie &

BWK

Ecohydrologie
&

Watersystemen

Landschaps-
ecologie &

Natuurbeheer

KD

DP WH MH/
GDB

MD

DB
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Cel 1. Populatie- en Verspreidingsecologie

Dirk Bauwens (celcoördinator), Anny Anselin, Raf Baeyens, Olivier Beck, David Buysse, Johan Coeck, Sandra
Colazzo, Koen Devos, Alain Dillen, Joris Everaert, Jean-Pierre Maelfait, Dirk Maes, Seth Martens, Marjan
Speelmans , Eric Stienen,Wouter Van Landuyt, Jeroen Van Waeyenberge, Edward Vercruysse (50%), Glenn
Vermeersch

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:

• Verspreidingsonderzoek en
natuurbehoudstoepassingen 

• Soortbescherming en autoecologisch
onderzoek 

• Bio-indicatie onderzoek 

• Monitoring van populaties 
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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 informed 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

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Research Group 1. Ecology and Distribution of Populations 

Dirk Bauwens (group coordinator), Anny Anselin, Raf Baeyens, Olivier Beck, David Buysse, Johan Coeck, Sandra
Colazzo, Koen Devos, Alain Dillen, Joris Everaert, Jean-Pierre Maelfait, Dirk Maes, Seth Martens, Marjan
Speelmans , Eric Stienen,Wouter Van Landuyt, Jeroen Van Waeyenberge, Edward Vercruysse (50%), Glenn
Vermeersch
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De Floradatabank is een databank met ongeveer
2.250.000 verspreidingsgegevens van de vaatplanten
in Vlaanderen. Daarnaast zijn voor de inheemse en
ingeburgerde soorten ongeveer 100
soortkenmerken opvraagbaar.
In 2002 werd gestart met een project  om over
het internet het raadplegen van de databank en het
invoeren en controleren van nieuwe gegevens
mogelijk te maken. Er wordt gewerkt met
verschillende toegangsniveaus : soortgebonden
kenmerken (b.v. Rode Lijst, zeldzaamheid, ecotopen,
indicatorwaarden, …) zijn vrij toegankelijk.
Verspreidingsgegevens moeten via de internetsite
worden opgevraagd waarna de aanvraag via het
systeem behandeld wordt. De site laat ook toe dat

veldwaarnemers (zowel vrijwilligers als
professionelen) hun eigen gegevens doorgeven en
nadien weer kunnen raadplegen. De beheerder van
de databank krijgt melding van ingevoerde gegevens
en kan een controle uitvoeren op de kwaliteit van
de nieuw ingevoerde gegevens. De website zat eind
december 2002 in een testfase.
In 2002 gebeurde eveneens een intensieve
veldcampagne van kilometerhok-inventarisaties om
een homogener beeld te krijgen van de
verspreiding van plantensoorten in Vlaanderen. De
huidige inventarisatiegraad moet als basis dienen
voor de publicatie van een verspreidingsatlas van
de vaatplanten van Vlaanderen eind 2004-begin
2005.

1.1 Floradatabank Vlaanderen

1.1 Floradatabase Flanders

Wouter Van Landuyt, Edward Vercruysse, Sam Provoost
Externe samenwerking: Leo Vanhecke, Ivan Hoste (Nationale Plantentuin van België), Dirk De Beer (Flo.Wer
vzw.), Paul Van den Bremt (AROHM afdeling Monumenten en Landschappen), studiebureau Egova

Figuur 1.1 
Verspreiding van liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostratus) langs de Belgische kust.

Distribution of Asparagus officinalis subsp. prostratus along the Belgium coast.
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Het verzamelen van verspreidingsgegevens op basis
van een grofmazig rastersysteem (5x5 km of 1x1 km)
laat toe om (1) de verspreiding van een soort weer
te geven in een grote regio (Vlaanderen) en (2)
Rode Lijsten op te stellen. Bij het afbakenen van
bijvoorbeeld de gewenste natuurlijke structuur (GNS)
of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), of bij lokale
landinrichtings- of natuurontwikkelingprojecten zijn
echter meer gedetailleerde gegevens noodzakelijk
dan aan- of afwezigheid in atlasblokken.
Het gedetailleerd karteren (op perceelsniveau) van
rodelijstpopulaties van de dagvlinders in Vlaanderen
komt tegemoet aan deze informatiebehoefte en laat
ook de bevoegde instanties, zoals Afdeling Natuur en
de terreinbeherende verenigingen toe om de meest

dringende en concrete beschermings- en
beheersmaatregelen te kunnen voorstellen voor het
behoud van populaties van bedreigde dagvlinders en
bedreigde biotopen.Alle waarnemingen van
rodelijstsoorten werden hiervoor gedetailleerd op
een stafkaart aangeduid. Deze gedetailleerde
informatie werd ondertussen gedigitaliseerd in
ArcView en gelinkt aan een Access-databank waarin
extra informatie over de soort en de locatie
opgenomen werden. Het beschikbaar maken van
deze informatie zal in de loop van het jaar 2003
gebeuren, vermoedelijk via de nog uit te bouwen
soortendatabank van het IN, die via internet kan
geraadpleegd worden.

Instituut voor Natuurbehoud
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1.2 Gedetailleerde kartering van Rode-Lijstpopulaties van dagvlinders in Vlaanderen

1.2 Detailed mapping of populations of Red List butterflies in Flanders

Dirk Maes
Externe samenwerking: Hans Van Dyck (UIA), Vlaamse Vlinderwerkgroep

Figuur 1.2 
Gedetailleerde verspreiding van de Aardbeivlinder (rood) in de omgeving van het Drongengoedbos. In het blauw het ontwerp
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) in dezelfde omgeving; hieruit blijkt duidelijk dat de vindplaatsen van deze sterk bedreigde soort
voorlopig buiten het VEN liggen.

Detailed distribution of the Grizzled Skipper (red) in the Drongengoedbos area.The proposed Flemish Ecological Network (FEN)
of the same area is shown in blue; this clearly shows that populations of this threatened butterfly are not incorporated in the FEN.
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Zowel de heivlinder als de blauwvleugelsprinkhaan
zijn bedreigde soorten in Vlaanderen.Tot op heden
zijn er relatief weinig details gekend over hun
habitatgebruik en hun mobiliteit, twee uiterst
belangrijke aspecten bij het opstellen van
beschermings- en beheersmaatregelen. De
doelstelling van het project was na te gaan hoe
beide soorten de geschikte habitatplekken in een
groter geheel (De Westhoek, De Panne) gebruiken.
Voorts werd de vraag gesteld of
beschermingsmaatregelen voor een van beide
soorten ook gunstig zijn voor of net in conflict
treden met die van de andere soort.
Om het habitatgebruik en de mobiliteit van beide
soorten na te gaan, werd gebruik gemaakt van
merk-hervangstonderzoek dat erin bestaat om
dieren individueel te merken en vervolgens terug
te vangen. Elke vangst en terugvangst werd
aangeduid op gedetailleerde luchtfoto’s en later
gedigitaliseerd, waardoor de meest gebruikte
habitatplekken, afgelegde afstanden, uitwisseling
tussen habitatplekken, enz. gemeten konden
worden.

Uit het onderzoek is gebleken dat enerzijds de
heivlinder veel mobieler is dan de
blauwvleugelsprinkhaan en dat anderzijds de
heivlinder grotere habitatplekken gebruikt dan de
blauwvleugelsprinkhaan. De heivlinder bestreek het
volledige Westhoekreservaat (uitwisselingen werden
regelmatig vastgesteld tussen de bijna 2 kilometer
uit elkaar gelegen habitatplekken) terwijl de
blauwvleugelsprinkhaan slechts occasioneel zijn
habitatplekken verliet (en dan meestal naar de
naburige plek).Voor het behoud van beide soorten
is het dus van primordiaal belang dat zowel grote
(voor de heivlinder) als kleinere plekken, die in
elkaars buurt liggen (<500m, voor de
blauwvleugelsprinkhaan) behouden blijven en op
een gepaste manier beheerd worden. Dit beheer
moet erin bestaan de bestaande habitatplekken
voldoende open (en dus warm) te houden (bv.
door extensieve begrazing) en eventueel nieuwe
plekken te creëren door dichte struwelen te
kappen in de buurt van bestaande populaties.

1.3 Habitatgebruik en mobiliteit van de heivlinder en de Blauwvleugelsprinkhaan in de

Westhoek (De Panne)

1.3 Habitat use and mobility of the Grayling butterfly (Hipparchia semele) and the Blue-

winged Grasshopper (Oedipoda caerulescens) in the Westhoek Nature Reserve (De

Panne, Belgium)

Dirk Maes, Jean-Pierre Maelfait
Externe samenwerking: Anneleen Ghesquiere (UGent), Mieke Logie (UGent), Dries Bonte (UGent)

Figuur 1.3 
Gemerkt wijfje van de blauwvleugelsprinkhaan (nummer 30)

An individually marked female Blue-winged Grashopper
(number 30)
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Dit project groepeert diverse activiteiten en
deelprojecten.
De externe opdracht omtrent de aanwezigheid van
mieren in Vlaanderen werd tot een goed einde
gebracht, zodat er in 2003 daarover gerapporteerd
kan worden. Zeker 18 van de 56 mierensoorten
die voorkomen in Vlaanderen zullen prioritair
aandacht moeten krijgen voor hun behoud, onder
andere door een aangepast beheer van hun habitat.
Er werd met KBIN en UGent samengewerkt voor
de rapportering en duiding van de bemonsteringen
die in 2001 gebeurden van natte schrale gebieden
in Oost-Vlaanderen.
In mei en juni werd een bemonstering uitgevoerd
van de Baai van Heist en drie zilte graslanden in het
Brugse.
Gegevens van spinnen en loopkevers, verzameld in
het kader van door ons begeleide licentiaatscripties
aan de UGent, werden gebruikt in de
ecosysteemvisie West-Vlaamse Heuvelland.Verder
werden ook licentiaatscripties omtrent beheer van
kustduinen en ongewervelden mee begeleid. Een

door ons begeleide doctoraatscriptie werd
afgerond over de invloed van bosversnippering op
de populatiegenetische en populatie-ecologische
effecten op een strikt aan bossen gebonden
spinnensoort als modelorganisme.
Het eindrapport over het ontwikkelen van een
monitoringsysteem van ongewervelde fauna in de
natuurreservaten werd afgewerkt.
Er werd meegewerkt aan publicaties en
voordrachten over ongewervelden van bossen,
duinen, graslanden en vervuilde natuurterreinen.
De gegevens verzameld bij de dagvlindermonitoring
en -inventarisatie werden verder aangevuld.

De monitoring van het natuurontwikkelingsproject
IJzermonding werd verder gezet en tussentijds
gerapporteerd. Uit de bijgevoegde figuur blijkt dat de
nieuw ontstane schorre, duinen en overgangen
daartussen in deze beginfase sterk gedomineerd
worden door aan verstoring aangepaste (banale)
soorten.Vooral voor de strikt aan kleiige schorre
gebonden soorten moeten deze gronden nieuwe

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

1.4 Opbouw en gebruik van een gegevensbestand omtrent de ecologie van ongewervelde 

dieren ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling in Vlaanderen 

1.4 Distribution and monitoring of invertebrate animals in Flanders; invertebrates as

bioindicators for nature conservation

Jean-Pierre Maelfait, Dirk Maes
Medewerkers in de cel: Anny Anselin, Raf Baeyens, Marjan Speelmans, Eric Stienen, Jeroen Van Waeyenberge
Medewerkers in andere cellen: Luc De Bruyn, Geert De Blust, Kris Decleer, Raphaël De Cock, Geert De Knijf,
Maurice Hoffmann, Sophie Vanroose
Externe samenwerking:, Arabel, Gomphus, Saltabel, Vlaamse Vlinderwerkgroep, L. Baert (KBIN), J.-Y. Baugnée
(DGRNE), E. Branquart (DGRNE), D. Bonte (UGent), J. Cortens (UIA),W. Dekoninck (KBIN, UGent), D. De
Bakker (UGent), S. Degraer (UGent), K. Desender (KBIN), P. Grootaert (KBIN), S. Gurdebeke (UGent), F.
Hendrickx (UGent), M. Pollet (KBIN), H. Van Dyck (UIA), K. Vandekerkhove (IBW),W.Vanreusel (UIA)

Figuur 1.4 
Natuurontwikkeling IJzermonding (beginsituatie).Verdeling van
de individuen van spinnensoorten strikt gebonden aan duin en
schorre (bedreigde soorten), alsook van banale soorten typisch
voor verstoring over verschillende habitattypes na het
beëindigen van de afgravingen eind 2001 (DG: duingrasland,
DH: duin met helmbegroeiing, SD: nieuw ontstane schor-duin-
overgang,VS: verzand schor, KS: kleiig schor)

Nature restoration in the IJzermonding estuary. Distribution of
observed individuals of threatened spider species strictly bound
to dunes (DUIN) and saltmarsh on clay soil (SCHORRE) and
species adapted to highly disturbed situations (VERSTORING)
over five different habitat types (DG: dune grassland, DH:
Ammophila dune, SD: new dune-saltmarsh-transitions,VS:
saltmarsh with sand deposition, KS: saltmarsh on clay soil)
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kansen bieden ter vervanging van de aanzienlijke
oppervlakte schorre die door verzanding verloren ging.
Een website over de sprinkhanenfauna van de
Benelux werd opgemaakt en gehost op het IN in
samenwerking met Saltabel (www.saltabel.org).
De publicatie van de atlas van Libellen van België,
met daarin ondermeer een herziening van de Rode

Lijst voor Vlaanderen), werd verder voorbereid.
Ook werden analyses uitgevoerd om de voor het
behoud van libellen in de provincie Antwerpen
prioritaire soorten en gebieden te identificeren
(publicatie in jaarboek ANKONA).
Verscheidene ad hoc adviezen werden afgeleverd.
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In dit project worden volgende deelaspecten met
betrekking tot de status en de verspreiding van de
visfauna in beken en rivieren bestudeerd.

(1) Opbouw van een gegevensbestand m.b.t. de
visfauna in Vlaanderen, in samenwerking met het
departement biologie van de UIA en onderzoekers
van het IBW.
De verspreidingsgegevens zijn (gedeeltelijk)
opgeslagen in een gegevensbestand en kunnen
gekoppeld worden aan een GIS. In 2002 voerde
het IN verder detailinventarisaties uit naar de
visstand van enkele waterlopen (Boven-Zeeschelde,
Ringvaart en Bovenschelde), waarbij gekeken werd
naar veranderingen in de samenstelling van de
visgemeenschap tijdens de loop van het jaar.
Dergelijke bevissingen leveren een exact beeld van
de aanwezige visfauna en laten ons toe om
gegevens afkomstig van puntbemonsteringen uit
een monitoringmeetnet in een juist perspectief te
plaatsen. Door het toepassen van deze
inventarisatiemethode werd het bestaan
aangetoond van een aanzienlijke populatie adulte

rivierprikken (bijlage II soort uit de EG-
Habitatrichtlijn) die (opnieuw) de Schelde optrekt
tot in Oudenaarde, op zoek naar geschikte
paaigronden.

(2) Opstellen van een geactualiseerde lijst van de
bedreigde zoetwatervissoorten.
Op basis van huidige en historische gegevens over
de verspreiding van vissoorten werd in 1997 een
Rode Lijst opgemaakt voor de zoetwater-visfauna
van Vlaanderen. De Rode Lijst werd in 1998
gepubliceerd door de vzw WEL in een "Atlas van
de Vlaamse Beek- en Riviervissen". Het bijhouden
van een gegevensbestand laat toe de Rode Lijst op
termijn te actualiseren.

(3) In 2002 werd vanuit het IN ook meegewerkt
aan het "VIS-databank" project.
Dit project, dat gefinancierd wordt door de Milieu-
infostuurgroep, beoogt het bundelen van alle
inventarisatiegegevens van vissen in Vlaanderen en
het beschikbaar maken ervan via het internet.

Instituut voor Natuurbehoud
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1.5 Verspreiding en status van de visfauna in Vlaanderen

1.5 Distribution and status of fish in Flanders

Johan Coeck, Raf Baeyens, David Buysse, Alain Dillen, Seth Martens
IN-medewerkers andere cellen: Anik Schneiders
Externe samenwerking: Rudi Yseboodt (UA), Claude Belpaire (IBW), Gerlinde Van Thuyne (IBW), Daniel De
Charleroy (IBW), Hugo Verreyken (IBW)

Figuur 1.5 
Maandelijkse inventarisaties met dubbele schietfuiken toonden in 2002 het bestaan aan van een  (herstellende) populatie
stroomopwaarts trekkende rivierprikken in de Schelde. De grootste concentraties adulte rivierprikken werden gevonden onder de
stuwen van Merelbeke en Asper (foto:Yves Adams).

Monthly fike catches during 2002 indicated the presence of a (recovering) population of upstream migrating river lampreys in the river
Scheldt.The highest concentrations of adult river lampreys were found below the weirs of Merelbeke and Asper (picture:Yves Adams).
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Dit project groepeert verschillende activiteiten.

(1) Onderzoek naar habitatecologie van serpeling
en kopvoorn.
In 2002 werden de in 2001 verzamelde gegevens
i.v.m. de habitatbinding van kopvoorn verwerkt in
het kader van een licentiaatsverhandeling. Hierdoor
beschikken we voor de soort over
habitatselectiegegevens voor verschillende rivieren
in Vlaanderen. Deze informatie vormt de basis voor
het opstellen van habitatevaluatiemodellen zoals die
uitgewerkt worden in luik 2 van dit project.

(2) Habitatevaluatie en biotoopherstel ten
behoeve van de visfauna in zones van de
Habitatrichtlijn.
Dit onderzoek in opdracht van Afdeling Bos &
Groen beoogt de ontwikkeling van een methode
die moet toelaten het aanwezige habitat in een
waterloop te evalueren naar geschiktheid voor de
verschillende levensstadia van stroomminnende

vissoorten. Door het vertrek van de
projectmedewerker werd het lopende project in
2002 echter opgeschort.

(3) Onderzoek en adviesverlening vismigratie &
vismigratieknelpunten.
In opdracht van AWZ afdeling Bovenschelde, werd
in 2002 onderzoek uitgevoerd naar de
belemmering van vismigratie ter hoogte van het
sluis-stuwcomplex op de Ringvaart te Merelbeke.
Op strategische plaatsen rond het kunstwerk
werden schietfuiken opgesteld. De studie toont
aan dat de stuwgeul van het sluis-stuwcomplex de
hoofdmigratieweg vormt voor landinwaartse
migratie van vissen naar het stroomgebied van de
Bovenschelde via het Zuidervak van de Ringvaart.
Een monitoring van de migratiebewegingen van
vissen gedurende een jaarcyclus toonde aan dat
dergelijke stuwen onder normale omstandigheden
niet passeerbaar zijn voor stroomopwaarts
migrerende vissen. Een uitzondering hierop vormen

1.6 Habitatbinding van vissen in rivieren

1.6 Habitat use of fish in rivers

Johan Coeck, Raf Baeyens, David Buysse, Alain Dillen, Seth Martens
Externe samenwerking: Patrick Meire (UA), Daniel De Charleroy (IBW), Saar Monden (AMINAL afdeling
Water), Peter Viaene (AWZ-WLH), Luc Janssens (AMINAL afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid)

Figuur 1.6.1 
Aantalsverloop van rivierprik en bot in de fuiken in de Boven-Zeeschelde en het Zuidervak van de Ringvaart gelegen op de
hoofdmigratieroute voor landinwaartse migratie. Vrije migratie is mogelijk tot aan de stuw van het sluis-stuwcomplex van
Merelbeke. Pieken in de migratiegolven werden o.a. vastgesteld in januari (rivierprik) en juni (bot).

Abundance of river lamprey and flounder in fike catches in the Upper part of the 'Zeeschelde' and the Southern part of the
'Ringvaart' situated on the main axes for inland migration. Free migration is possible up to the lock-weir barrier of Merelbeke.
Migration peaks were found in January (river lamprey) and June (flounder).
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de dagen met extreem hoge afvoeren, wanneer de
stuwsegmenten volledig gelicht worden. Een
vergelijking van de twee toegangssluizen tot het
stroomgebied van de Bovenschelde (Evergem en
Merelbeke) wees uit dat diadrome migratoren zoals
paling, rivierprik, bot en driedoornige stekelbaars
van het trachurus-type meer gebaat zijn met een
goed werkende migratiefaciliteit op de Ringvaart
ter hoogte van de stuw van Merelbeke dan ter
hoogte van de stuw van Evergem.

(4) Herstel van kwabaalpopulaties
De Kwabaal is reeds enkele tientallen jaren
uitgestorven in waterlopen van het Vlaamse
Gewest en wordt als bedreigd beschouwd in

praktisch heel West-Europa. In dit project willen we
de mogelijkheden nagaan voor een herintroductie
van de soort, als belangrijke predator in het
aquatisch ecosysteem in Vlaanderen.
In 2002 werd, in opdracht van Afdeling Bos en
Groen, een onderzoek aangevangen naar de
ecologie van de soort in referentiesituaties in
Noord-Frankrijk. Op basis van
verspreidingsgegevens van de Conseil Supérieure
de la Pêche, wordt de microhabitatselectie van de
soort onderzocht in geselecteerde rivieren en
worden de migraties en paailocaties van kwabaal
bestudeerd (o.a. met radiotelemetrie en fuiken) in
de Bare, een zijriviertje van de Maas.

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 1.6.2 
Tijdens de elektrische bevissing van een traject werden alle vangstplaatsen van kwabaal gemerkt met een vlagje met nummer;
na de bevissing werd het habitataanbod op het hele traject opgemeten (diepte, stroomsnelheid, substraat,...), waarna een
habitatgeschiktheidsmodel kan worden opgesteld.

During the electric fishing run, all locations where burbot was captured were marked with a numbered little flag; afterwards the
presence of different habitat variables was measured over the whole section to built a habitat suitability model.
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In dit project wordt informatie gebundeld
betreffende de verspreiding, actuele status en
habitatkeuze van inheemse amfibieën en reptielen.
De gegevens worden ook aangewend voor  het
detecteren van mogelijke verschuivingen in zowel
de verspreiding van de verschillende soorten als in
de toestand van hun habitats (b.v. poelen).

In 2002 werd vooral aandacht besteed aan de
verdere verwerking en rapportage van de
resultaten verzameld in het kader van het
"poelenproject" (VLINA) en werden impulsen
gegeven tot het verder bemonsteren van poelen in
enkele regio’s. Hiertoe werden met de hulp van
talrijke vrijwilligers ca. 1600 waterpartijen
onderzocht verspreid over heel Vlaanderen. Een
belangrijke fractie hiervan betrof poelen die ca. 15-
25 jaar geleden reeds bestudeerd werden. Dat liet
toe om schattingen te maken van recente
veranderingen in aantallen vindplaatsen van de
algemeen voorkomende soorten: bruine en groene
kikker, pad, kleine en alpenwatersalamander.

Het aantal recente vindplaatsen bedroeg, voor alle
soorten en regio’s samen, 64% van het vroegere

aantal. De afname is het sterkst in West-Vlaanderen,
waar het aantal recente vindplaatsen van de vijf
onderzochte soorten gemiddeld nauwelijks de helft
bedroeg van het vroegere aantal. In de
Noorderkempen en de Limburgse regio’s,
uitgezonderd de Voerstreek, bedraagt het aantal
actuele vindplaatsen ca. 80% of meer van het
vroegere aantal.

De verschillende soorten werden recent
aangetroffen in slechts één derde van de vroeger
bezette locaties, hetgeen wijst op een erg hoge
mate van lokaal uitsterven. Het relatief aantal nieuw
ontdekte vindplaatsen bedroeg in totaal ca. 30%,
wat betekent dat een belangrijke fractie van de
populaties recent werd aangetroffen in poelen waar
de soort voorheen niet was opgemerkt. Deze
nieuw ontdekte vindplaatsen compenseren deels
het verdwijnen van de oorspronkelijke vindplaatsen.
Het relatieve aantal oorspronkelijke en nieuw
ontdekte vindplaatsen varieert sterk tussen regio’s
en de combinatie van beide waarden in een
gegeven regio resulteert in een lagere of hogere
waarde voor de afname van het totaal aantal
vindplaatsen.

1.7 Verspreiding en monitoring van amfibieën en reptielen in Vlaanderen

1.7 Distribution and monitoring of amphibians and reptiles in Flanders

Dirk Bauwens, Sandra Colazzo
Externe samenwerking: Peter Baert (Likona), Famke Valck (Natuurpunt vzw), vrijwillige medewerkers (Hyla,
Herpetologische Werkgroep Likona, JNM, lokale afdelingen Natuurpunt vzw)

Figuur 1.7 
Gemiddelde turnover in aantal populaties
van 5 soorten amfibieën in de 9
onderzochte Vlaamse regio’s. De staafjes
tonen voor elke regio: het aantal actuele
populaties relatief tot het vroegere aantal
(zwart), het relatief aantal oorspronkelijke
populaties (rood) en het relatief aantal
nieuw ontdekte vindplaatsen (groen).

Mean turnover of number of populations of
five common amphibian species in 9 regions
within Flanders.The bars show for every
region: the actual number of populations
relative to the former number (black), the
relative number of originally present
populations (red) and the relative number of
recently discovered populations (green).
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Dit monitoringproject is gebiedsdekkend voor
Vlaanderen, en werd in 1994 opgestart om te
voldoen aan de frequente vraag vanuit het beleid
naar gegevens over aanwezigheid en aantaltrends
van zeldzame broedvogels, koloniebroedende
vogels en exoten, samen een 60-tal soorten. De
gegevens worden gebruikt voor toepassingen in het
natuur beheer, als referentie voor populatietrends in
de Vogelrichtlijngebieden en bij evaluatie van
schade. Op langere termijn wordt gestreefd om
populatietrends te relateren aan habitat, landschaps-
en beleidsfactoren.

In 2002 is wegens de zware tijdsinvestering van de
vrijwilligers in het Vlaamse Broedvogelatlasproject
(zie project 1.9)in een aantal regio’s het project
praktisch stilgevallen.Volledige gegevens uit
bepaalde regio’s en de gegevens verzameld via de
atlas zullen ons waarschijnlijk toch toelaten om
voor een groot aantal soorten de ontbrekende
gegevens te extrapoleren. Het digitaliseren van de
puntwaarnemingen van de broedgevallen om een
betere analyse met andere GIS-lagen toe te laten

en de jaar-na-jaar verspreiding te kennen is
voortgezet. Een regionale analyse van de
Nijlgansverpreiding (Mechelse) toont duidelijk de
uitbreiding van de soort vanuit enkele kernen tot
over heel het grondgebied in vijf jaar.
Langetermijntrends van zeldzame moerasvogels
zoals baardmannetje, roerdomp en woudaapje
worden geïllustreerd in figuur 1.8.

In het kader van het internationale
Euromonitoringproject wordt in de toekomst ook
van Vlaanderen verwacht dat een monitoringproject
voor de meer algemene soorten opgestart wordt.
De te volgen methodiek wordt momenteel
onderzocht in relatie tot de resultaten van de BBV
en de broedvogelatlas.

In opdracht van Afdeling Natuur werd een
gedetailleerde compilatie gemaakt van de status,
juridische aspecten en mogelijke
controlemaatregelen van een aantal in Vlaanderen
broedende, verwilderde watervogels (Beck, Anselin
& Kuijken, 2002).

Instituut voor Natuurbehoud
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1.8 Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV)

1.8 Special Breeding Bird Species in Flanders

Anny Anselin, Koen Devos, Olivier Beck 
Externe samenwerking: vrijwillige veldmedewerkers

Figuur 1.8 
Populatietrend van baardmannetje (rood),
roerdomp (blauw) en woudaapje (zwart). De
eerste twee soorten vertonen eerst een dal
maar nemen daarna weer toe, het woudaapje
neemt lichtjes toe.

Population trends of Bearded Tit (red), Bittern
(blue) and Little Bittern (black).The first two
species first show a decline and subsequently
an increase, while Little Bittern is steadily
increasing.
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De Vlaamse Broedvogelatlas is een gezamenlijk
project van het IN, AMINAL afdeling Natuur,
Natuurpunt vzw, JNM, Likona, Ankona en de
verschillende provincies. De algemene coördinatie
en de gegevensverwerking gebeurt op het IN.

Gedurende het jaar 2002 werd door een 1000-tal
vrijwilligers de derde inventarisatieronde van het
atlasproject afgewerkt. Ondertussen is het volledige
Vlaamse grondgebied geïnventariseerd, waardoor
we stilaan aan het schrijven van het uiteindelijke
boek kunnen beginnen.

Na het veldwerk werden ook dit jaar de resultaten
verzameld op het IN en ingevoerd in een Access-
databank. Ook werd verder gewerkt aan het linken
van de gegevens aan een GIS-systeem.
Na het invoeren en gedeeltelijk verwerken van de
gegevens worden de eerste resultaten in steeds

toenemende mate weergegeven op de website van
het project. In 2002 verscheen ook de tweede
broedvogelnieuwsbrief van het IN waarin uitgebreid
wordt bericht over het lopende atlasproject.Verder
verschenen een aantal soortspecifieke artikels (b.v.
omtrent enkele meeuwensoorten) op basis van de
verwerkte gegevens. De verdere GIS-uitwerking
resulteerde eveneens in een artikel omtrent de
veldleeuwerik.

Uit de nu bijna volledige dataset blijkt steeds
duidelijker dat het met vele van de "gewonere
broedvogels" in Vlaanderen bijzonder slecht gesteld
is.Voorbeelden hiervan zijn de veldleeuwerik en de
boerenzwaluw. Exoten zoals de Canadese gans en
de nijlgans zetten hun opmars onverminderd verder
en vele soorten weidevogels hebben ook in 2002
een vrij goed broedjaar gekend.

1.9 Vlaamse Broedvogelatlas 

1.9 The Flemisch Breeding Bird Atlas 

Glenn Vermeersch, Anny Anselin
Externe samenwerking: vrijwillige veldmedewerkers

Figuur 1.9 
Stand van zaken van het atlasproject in Vlaanderen na het laatste inventarisatiejaar (kaart dd. 21/08/2003). (bruin: afgewerkt,
groen: atlashok afgewerkt, oranje: steekproef afgewerkt, geel: gegevens worden nog verwacht)

The breeding bird atlas project in Flanders, current situation (brown: inventory complete, green: species list complete, no relative
abundance, orange: no species list yet, relative abundance ok, light yellow: last squares, to be expected 2003)
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Dit project beoogt het verzamelen van informatie
over de aantallen, de verspreiding en numerieke
trends van overwinterende en doortrekkende
watervogels in Vlaanderen. Elke winter worden in
de periode oktober-maart zes midmaandelijkse
tellingen georganiseerd.Tijdens elke telling worden
zoveel mogelijk waterrijke gebieden bezocht,
waarbij beroep wordt gedaan op de medewerking
van een 300-tal vrijwilligers. De watervogeltellingen
in Vlaanderen maken tevens deel uit van een
internationaal monitoringnetwerk.

In 2002 werden de tellingen voor het winterhalfjaar
2002/2003 voorbereid en gecoördineerd via het
netwerk van regionale coördinatoren. In de eerste
helft van het jaar waren zowat alle ingevulde
telformulieren van de winter 2000/2001
binnengekomen en konden ze ingevoerd worden in
de Access-databank. Begin oktober verscheen
opnieuw de jaarlijkse watervogelnieuwsbrief van
het IN met de meest recente resultaten van de
diverse telprojecten.Voor het eerst werden ook
telresultaten beschikbaar gesteld via de IN-website.
Dit wordt het komende jaar verder uitgewerkt,
ondermeer in functie van een snellere
terugkoppeling naar de medewerkers toe.

Er werden ook tellingen georganiseerd van
aalscholvers en meeuwen op de slaapplaatsen. De
resultaten van de relatief recent opgestarte
meeuwentellingen verschenen in een lijvig
themanummer van Natuur.Oriolus, waarvan de
eindredactie door het IN gebeurde. Uit
gecoördineerde slaapplaatstellingen blijkt dat in
Vlaanderen tot meer dan 300.000 meeuwen
overwinteren.Vooral de aantallen stormmeeuwen
zijn internationaal gezien niet onbelangrijk. Gezien
de sterke concentratie van vliegbewegingen is
goede informatie over (meeuwen)slaapplaatsen
ondermeer belangrijk voor het locatiebeleid van
windturbines in Vlaanderen (zie project 1.13).

De resultaten van de internationale tellingen in
januari 1997, 1998 en 1999 (International
Waterfowl Census) zijn inmiddels gepubliceerd
door Wetlands International. Ondermeer op basis
van deze nieuwe gegevens – waartoe ook
Vlaanderen heeft bijgedragen - werden voor alle
watervogelsoorten nieuwe internationale
populatieschattingen gepubliceerd. Deze vormen
een belangrijke referentiekader voor het bepalen
van het internationaal belang van de Vlaamse
waterrijke gebieden in het kader van de Europese
Vogelrichtlijn en de Ramsar-Conventie.

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

1.10 Watervogeltellingen in Vlaanderen

1.10 Counts of waterbirds in Flanders

Koen Devos 
IN-medewerkers in andere cellen: Gert Van Spaendonck, Stijn Vanacker, Eckhart Kuijken
Externe samenwerking: vrijwillige medewerkers

Figuur 1.10 
In de periode 2000-2002 werden ca. 25 meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen geteld. Deze figuur geeft een beeld van de ligging
van deze slaapplaatsen en de gemiddelde soortenverhouding van de getelde meeuwen (de grootte van de bol staat in relatie tot
de getelde aantallen).

During the period 2000-2002, about 25 gull roost sites were counted in Flanders.The map shows the location of these sites with
indication of species composition and numbers counted.
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De internationale verantwoordelijkheid die
Vlaanderen heeft voor tal van vogelsoorten heeft
zich vertaald in de bescherming van diverse
natuurgebieden als Europees Vogelrichtlijngebied
en/of als Ramsargebied. Om beleids- en
beheersmaatregelen in deze gebieden op een
goede manier te kunnen evalueren, is er nood aan
voldoende cijfermateriaal over de aantalsevolutie
van de bewuste vogelsoorten en moet er dus aan
lange termijn monitoring gedaan worden. Deze
monitoring gebeurt op het IN gedeeltelijk in het
kader van ruimere onderzoeksprojecten zoals de
watervogeltellingen, het project Bijzondere
Broedvogels Vlaanderen en de biomonitoring van
de Zeeschelde en de Noordzee. In een aantal
gebieden werden evenwel bijkomende
onderzoeksprogramma’s opgestart om meer
gedetailleerde gegevens te kunnen verzamelen.
Voorbeelden zijn de maandelijkse boottellingen van
watervogels langs de Zeeschelde, de tellingen van
ganzen in de Oostkustpolders en een langlopend
monitoringproject van watervogels in de IJzervallei.

Tellingen in 2002 bevestigden de overwegend
stijgende trend van  overwinterende
watervogelpopulaties in de meeste van onze
internationaal beschermde gebieden. In januari
werden langs de Zeeschelde voor het eerst meer

dan 60.000 watervogels geteld met internationaal
belangrijke aantallen van ondermeer wintertaling
(27.900 ex.) en tafeleend (13.600 ex.). In de
IJzervallei hadden vooral de overstromingen in
februari en maart een positief effect op de
aanwezige watervogelpopulaties met
recordaantallen voor de pijlstaart (3200 ex.). Dit
illustreert dat het terug inschakelen van natuurlijke
overstromingsgebieden in riviersystemen niet alleen
vanuit veiligheidsoogpunt belangrijk is maar ook een
belangrijke meerwaarde kan betekenen voor
typische water- en moerasvogels.
Figuur 1.11 toont het stijgend aantal vogeldagen
(een schatting van het aantal dagen dat de
individuen van een soort in een gebied hebben
doorgebracht)) in het Blankaartgebied te Woumen-
Merkem en de IJzerbroeken. Uit dit langlopend
monitoringproject blijkt een gestage toename van
de overwinterende watervogelpopulaties. Die is
wellicht het gevolg van een combinatie van factoren
zoals de globale toename van de Noord-West-
Europese populaties, de vele natte en zachte
winters met bijhorende overstromingen in de
valleigebieden én lokale beschermingsmaatregelen
(aankoopbeleid, jachtbeperkingen)die resulteren in
een grotere beschikbaarheid van rust- en
voedselgebieden.

1.11 Monitoring van vogels in Vogelrichtlijn- en Ramsargebieden

1.11 Monitoring of birds in Special Protection Areas (EU Bird Directive) and Ramsar areas

Koen Devos, Anny Anselin
IN-medewerkers in andere cellen: Erica Van den Bergh, Eckhart Kuijken 

Figuur 1.11 
Evolutie van het aantal watervogels  in het
Blankaartgebied en de IJzerbroeken (uitgedrukt
in aantal vogeldagen).

Trend in the number of waterbirds in the
Blankaart area and floodplain of the river Yzer
(expressed as number of bird days).
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In samenwerking met de cel Natuurontwikkeling-
en beleid werd de workshop over de
Habitatrichtlijngebieden in het Atlantisch
Biogeografisch gebied voorbereid en opgevolgd.
Samen met hen werd tevens de informatie
verschaft over Vogel- en Habitatrichtlijnen voor de
website van OCGis Vlaanderen. Er werd
meegewerkt aan het opmaken van soortfiches van
de Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn. Aan
afdeling Natuur werden adviezen gegeven i.v.m. de
aanwezigheid van soorten in Vlaanderen en de
problematiek van de aanpassing van de Bijlagen van
de Europese Habitatrichtlijn.Verder werden ad-hoc
adviezen verleend i.v.m. o.a. trends van de
Aalscholver, wilde vogelsoorten en
landbouwintensivering en de Belgische bijdrage aan
het driejaarlijks verslag over de Europese
Vogelrichtlijn. In de wetenschappelijke werkgroep
Ornis werden adviezen gegeven in verband met
soortbeschermingsplannen.

Wat betreft de Ramsar-conventie (Iran, 1971) werd
vanuit het IN voor het Vlaamse gewest de
driejaarlijkse rapportering verzorgd en geïntegreerd

tot het Belgische nationale rapport met gegevens
uit Wallonië, Brussel (beperkt) en de federale
overheid (BMM voor de Noordzee). De procedure
voor aanduiding van de drie nieuwe Ramsar-
gebieden in Vlaanderen is nog niet afgerond. De
oprichting in 2002 van het "Belgisch Ramsar
Comité" dient de werkzaamheden voor en
mogelijkheden van deze Conventie te
ondersteunen. In november werd deelgenomen aan
COP 8, de driejaarlijkse "Conference of the Parties"
die doorging te Valencia (Spanje). Hier werd een
poster voorgesteld over "Ramsar in Flanders" met
evaluatie van de wetlands en aanwezige
watervogelpopulaties in Vlaanderen. Diverse
aanbevelingen omtrent behoud en beheer van
waterrijke gebieden werden aangenomen; één
ervan heeft betrekking op natte graslanden,
waarvoor wereldwijd een prioritaire aandacht
wordt gevraagd. De door het IN verzamelde
watervogeltellingen (in het raam van Wetlands
International) en het onderzoek naar ganzen
kunnen deze actie onderbouwen, evenals het
graslandonderzoekrapport (project PBO) en de
verdere afwerking van de BWK.

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

1.12 Soortgerichte, wetenschappelijke ondersteuning van de Europese Habitat- en

Vogelrichtlijn en andere internationale overeenkomsten 

1.12 Scientific support concerning the European Bird and Habitat directive and other

international agreements

Anny Anselin, Koen Devos
IN-medewerkers in andere cellen: Kris Decleer, Bert Vanholen, Eckhart Kuijken

Figuur 1.12 
Ligging van de Ramsar-gebieden in Vlaanderen.
Bestaande gebieden: a-e: a) Vlaamse Banken (1900 ha); b) Blankaart en IJzervallei (2160 ha); c) Zwin (550 ha); d) Brakke
getijdengebieden langs de Zeeschelde (417 ha); e) Kalmthoutse Heide (2200 ha)
Nieuw voorgestelde gebieden: 1, 3 en 9: 1) Oostkustpolders (2720 ha); 3) Bougoyen-Ossemeersen (231 ha); 9) Vijvergebied
Midden-Limburg (1869 ha).
Groen: gebieden van internationale betekenis voor watervogels.

Ramsar-sites in Flanders. Existing sites: a-e; newly proposed sites: 1, 3 and 9. Green: areas of international importance for waterbirds.
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De Vlaamse regering heeft beslist dat tegen 2004
minstens 2 % van de elektriciteit op een
milieuvriendelijke en duurzame manier moet
geproduceerd worden. Het realiseren van
windturbineparken zal hierin het belangrijkste
aandeel vormen.
Uit onderzoek is gebleken dat vogels tijdens het
vliegen in botsing kunnen komen met windturbines
of dermate verstoord worden dat ze gebieden met
windturbines mijden.

Sinds begin 2002 loopt op het IN een lange termijn
project met het oog op de monitoring van de
impact op vogels en op adviesverlening voor
geplande windparken. De meeste adviezen (in
totaal 77) waren gericht aan diverse administratieve
diensten van het departement LIN en namen een
groot deel van de tijd in beslag. Voor de
monitoring van bestaande turbines te Zeebrugge
(Oostdam), Brugge (Boudewijnkanaal) en Schelle
(Schelde), werd onderzoek verricht naar de
verstoringseffecten op overvliegende, pleisterende
en broedende vogels, o.a. via het systematisch
zoeken naar aanvaringslachtoffers.

Voorlopige resultaten van het verstoringonderzoek
wijzen op de reeds in het buitenland
gedocumenteerde vaststelling dat bepaalde
soortgroepen, zoals zwanen, ganzen, eenden en

steltlopers, een belangrijke verstoring kunnen
ondervinden tot zeker 800 m rond windturbines,
en dat relatief grote windparken als een barrière
kunnen fungeren op de trekroute van sommige
lokale en seizoenale trekvogels.

Het aantal slachtoffers varieerde van 0 tot 115
vogels per turbine per jaar, en blijkt voor de
onderzochte locaties vooral sterk afhankelijk te zijn
van het aantal overvliegende vogels, en niet van het
type windturbine. Het gemiddeld aantal slachtoffers
per (deel)locatie was opmerkelijk hoger dan bij
andere onderzochte, buitenlandse locaties. De
meeste slachtoffers waren algemene soorten, maar
ook zeldzamere en/of bedreigde soorten zoals
blauwe reiger, slechtvalk, visdief, dwergstern en
tureluur kwamen in aanvaring met de turbines. De
waargenomen aantallen moeten wel gezien worden
als strikte minima. Overblijfselen van kleine vogels
zijn namelijk erg moeilijk of helemaal niet meer
terug te vinden.

Onderzoek in het binnen- en buitenland toont aan
dat nieuwe windturbineparken best niet geplaatst
worden nabij belangrijke broed-, pleister- en
doortrekgebieden van vogels.Tijdens de
ontwikkelingsfase van mogelijke windparken moet
de locatiebeoordeling en risicoanalyse goed op
voorhand worden uitgevoerd.

1.13 Effecten van windturbines op habitatgeschiktheid met betrekking tot vogelpopulaties:

lange termijn monitoring en adviesverlening

1.13 Effects of wind turbines on habitat-suitability concerning bird-populations, long term

monitoring and advise

Joris Everaert
Externe samenwerking: vrijwillige medewerkers (losse gegevens)

Figuur 1.13 
Gemiddeld aantal slachtoffers per (deel)locatie in 2002
(200 kW: gegevens van 10 windturbines aan de
Oostdam te Zeebrugge, 400 kW: gegevens van 12
zeewaarts gerichte windturbines aan de Oostdam te
Zeebrugge, 600 kW: gegevens van 5 en 9 windturbines
langs het Boudewijnkanaal te Brugge, 1.500 kW:
gegevens van 3 windturbines in de nabijheid van de
Schelde te Schelle.

Mean number of collision victims per location in 2002
(200 kW: data from 10 wind turbines on the East-dam
in Zeebrugge, 400 kW: data from 12 sea-directed wind
turbines on the East-dam in Zeebrugge, 600 kW: data
from 5 and 9 wind turbines alongside the Boudewijn-
canal in Brugge, 1.500 kW: data from 3 wind turbines in
the vicinity of the Schelde river in Schelle.
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Het Belgische deel van de Noordzee is als broed-,
rust- en foerageergebied van internationaal belang
voor een aantal zeevogelsoorten. Het
zeevogelonderzoek is gericht op de evaluatie van
de impact van antropogene stressfactoren en op de
studie van natuurlijke fluctuaties.

Het uitgebreid gegevensbestand met betrekking tot
de temporele en ruimtelijke verspreiding van
zeevogels wordt aangewend bij de planning van
offshore windparken. De kennis van de verspreiding
van zeevogels op het IN ligt aan de basis van de
afbakening van mariene Vogelrichtlijngebieden voor
onze kust. Deze gebieden vormen de belangrijkste
concentratiegebieden van roodkeelduiker, fuut,
zwarte zee-eend, dwergmeeuw, grote stern, visdief
en grote jager.

Uit monitoringonderzoek naar aangespoelde
kadavers is gebleken dat van een aantal
zeevogelsoorten nog steeds meer dan de helft van
de aangespoelde kadavers olieslachtoffers zijn.

Tijdens de aanvaring van de olietanker "Vicky" met
de "Tricolor" voor de kust bij Duinkerke is olie in
zee terechtgekomen. In enkele dagen tijd zijn
honderden olieslachtoffers (vooral zeekoeten en
alken) bij de vogelasiels binnengebracht.

Broedbiologische parameters (zoals broedsucces en
voederfrequentie) van zeevogels zijn belangrijke
mariene indicatoren. Onderzoek naar de
broedbiologie van meeuwen en sternen in de
Zeebrugse voorhaven heeft aangetoond dat de
voedselsituatie uitermate gunstig is. Onderzoek in
2002 suggereert echter dat deze plotseling sterk is
verslechterd. Het broedsucces van de 2446
visdieven was nihil. Dit was ook het geval in het
Nederlandse Delta- en Waddengebied. Deze soort
is in belangrijke mate afhankelijk van jonge
haring/sprot voor het grootbrengen van de kuikens.
De mislukking van de broedsels vormt een
belangrijke aanwijzing voor het plotseling
ineenstorten van de populaties van deze
prooivissen in de gehele zuidoostelijke Noordzee.

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

1.14 Zeevogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem

1.14 Seabirds as bio-indicators of the North Sea ecosystem

Eric Stienen, Jeroen Van Waeyenberge
IN-medewerkers in andere cellen: Geert Spanoghe, Maurice Hoffmann, Griet Ameeuw, Gert Van Spaendonck
Externe samenwerking:Thierry Jacques, Jan Haelters (BMM), Jan Tavernier (KBIN), Magda Vincx, Jan
Vanaverbeke, Steven Degraer (UGent), Filip Volckaert (KUL), Jan Mees, Jan Seys (VLIZ), Jean-Louis Herrier,Wim
Pauwels, Claude Velter, Koen Maréchal (AMINAL afdeling Natuur) 

Figuur 1.14 
Afbakening van de
Vogelrichtlijngebieden in
de Belgische mariene
wateren

Demarcation of Bird
Directive areas in
Belgian marine waters
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Het natuurherstelplan van "De IJzermonding" wil de
voor dit integraal kustreservaat belangrijke
ecologische gradiënten zoveel mogelijk tot uiting
laten komen: nat-droog, klei-zand, zout-zoet en
voedselrijk-voedselarm. In 2001 werd een
grootschalig monitoringproject opgestart om zowel
abiotische als biotische ontwikkelingen in detail op
te volgen. Hiervoor was een geïntegreerde
multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Dit
omvat een gebiedsdekkende opvolging van flora en
vegetatie, sedimentatie en erosie, bepaalde groepen
arthropoden, avifauna, en macrobenthos in relatie
tot het foerageergedrag van de avifauna.

Gedurende het ganse jaar werden wad- en
watervogels wekelijks tot tweewekelijks geteld op
de hoogwatervluchtplaatsen. In juli werd gestart
met aanvullende vogeltellingen die de verspreiding
en het foerageergedrag van watervogels in detail in
kaart moeten brengen, dit in het kader van een
licentiaatscriptie onder begeleiding van het IN. Dit
onderzoek beoogt in een latere fase een relatie te

leggen tussen de aanwezigheid van vogels en de
voedselbeschikbaarheid. De eerste resultaten van
de watervogeltellingen in 2001 en 2002 wijzen op
een duidelijk positief effect van herstelmaatregelen
op doortrekkende en overwinterende
vogelpopulaties. In de trekperiode valt vooral het
toegenomen aantal sternen op, terwijl in de
winterperiode aanzienlijk meer steltlopers werden
geteld (met name bonte strandloper en tureluur).

In 2002 werd ook de arthropodenfauna verder
bemonsterd en werden de eerste resultaten
besproken in een tussentijdse rapportage. Langs de
elf vaste trajecten die in 2001 werden uitgezet,
werden voor het tweede opeenvolgende jaar 190
vegetatieopnames verricht. Een gebiedsdekkende
vegetatiekartering moest echter opnieuw uitgesteld
worden door het niet tijdig beschikbaar zijn van de
geplande luchtfotoreeks.Wel is men er in geslaagd
om de vegetatieontwikkeling in het nieuwe
intertidale gebied volledig in kaart te brengen.

1.15 Monitoring natuurontwikkeling IJzermonding

1.15 Monitoring nature restoration IJzermonding

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

Figuur 1.15
Aantalstrend van de tureluur in de IJzermonding
te Nieuwpoort, uitgedrukt in aantal vogeldagen
(een schatting van het aantal dagen dat de
individuen van een soort in een gebied hebben
doorgebracht). Bemerk de toename na de
voltooiing van de eerste fase van het
natuurherstelproject in 2001.

Trend in the number of redshank in the
IJzermonding estuary at Nieuwpoort (expressed
in bird days), with increased numbers since the
start of the nature restoration project.
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Om een subsidie te ontvangen voor het beheer
van een erkend natuurreservaat moeten de
terreinbeherende verenigingen bij de afdeling
natuur een monitoringrapport afleveren (BVR
inzake erkenning van natuurreservaten en
terreinbeherende verenigingen van 29 juni 1999).
Artikel 22§2 bepaalt dat de monitoringgevens voor
de bijlage V-"aandachtsoorten" tevens moeten
worden overgemaakt aan het Instituut voor
Natuurbehoud.

Momenteel zijn op het IN de gegevens beschikbaar
voor 2000 en 2001. De gegevens werden
verzameld in 236 reservaten. 22 werden alleen in
2000 geïnventariseerd, 106 alleen in 2001 en 108 in
beide jaren.

In totaal staan 113 soorten vermeld in bijlage V.
Hiervan werden 18 soorten (16%) nergens
waargenomen. Zeven daarvan hebben nooit in
Vlaanderen voorgekomen (NV); vijf zijn
ondertussen uitgestorven (U) en  zes zijn met
uitsterven bedreigd (MUB). Deze soorten zijn:
gaffellibel (NV), noordse winterjuffer (NV),
oostelijke witsnuitlibel (NV), sierlijke witsnuitlibel
(U), mercuurwaterjuffer (U) en groene glazenmaker
(NV), bruine vuurvlinder (MUB), klaverblauwtje
(MUB), veenhooibeestje (MUB) en zilveren maan
(MUB), geelbuikvuurpad (U), zandhagedis (NV),
korhoen (U), vale vleermuis (MUB), tweekleurige
vleermuis (NV), grijze zeehond (NV),
langoorvleermuis (MUB) en kleine
hoefijzervleermuis (U).

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

1.16 Opvolging van de monitoring van aandachtsoorten in natuurreservaten

1.16 Follow up monitoring of focal species in nature reserves

Luc De Bruyn
Externe samenwerking:Terreinbeherende verenigingen

Figuur 1.16 
Resultaten aandachtsoorten. A) Proportie waargenomen en niet waargenomen aandachtsoorten in 2000-2001; B) Proportie
broedvogels met zekere en niet zekere broedgevallen in 2000-2001; C) Aantal waarnemingen voor de soorten die in 2000 en
2001 werden waargenomen; D) Aantal waarnemingen voor de soorten die in 2000 en 2001 zeker broedden.

Results of the follow-up of focal species. A) Proportion of focal species that were observed during 2000-2001; B) Proportion of
bird species with confirmed and unconfirmed breeding cases during 2000-2001; C) Number of observations for the focal species
that were observed in 2000 and 2001; D) Number of observations for the bird species that were recorded breeding in 2000
and 2001.

A D

CB
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Van de 48 vogelsoorten die in de reservaten
aangetroffen werden, zijn er slechts 19 waarvan
zekere broedgevallen werden doorgegeven.Van de
71 soorten die geobserveerd werden tijdens de 2
jaar zijn er in totaal 10 (14%) die slechts in één van
de 236 geïnventariseerde reservaten werden
aangetroffen en 50 (70%) in 10 of minder
reservaten.Van de 67 die waarschijnlijk
voortplanten zijn dat er respectievelijk 14 (21%) en
45 (67%).

De verdeling van de aandachtsoorten is niet
homogeen verdeeld over Vlaanderen. In meer dan
de helft (55%) van de geïnventariseerde
natuurreservaten van Oost-Vlaanderen werden
geen aandachtsoorten genoteerd. Hierdoor ligt in
deze provincie ook het gemiddeld aantal
aandachtsoorten per reservaat het laagst. In
Limburg vinden we het kleinst aantal reservaten
zonder aandachtsoorten, namelijk 7 (16%). Het
gemiddeld aantal aandachtsoorten per reservaat ligt
hier iets hoger dan 4.
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De doelstelling van het project is om in de
toekomst een duidelijker beeld te krijgen van de
evolutie van de Vlaamse eekhoornpopulatie.
Aanwezigheid en densiteiten van eekhoorns
worden bepaald aan de hand nesttellingen en
haarvallen. In 2001 ging het project van start in heel
Vlaanderen.

In 2002 werden door 122 vrijwilligers eekhoorns
gemonitord in 110 gebieden. In Limburg en
Antwerpen werden in de meeste bossen
eekhoorns gevonden, terwijl in Oost- en West-
Vlaanderen ze in vele bossen afwezig bleken.

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

1.17 Monitoring van aantallen en verspreiding van de rode eekhoorn in Vlaanderen

1.17 Monitoring and distribution assessment of the red squirrel in Flanders

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

Figuur 1.17 
Telgebieden van het rode eekhoorn project. Groen = sporen van eekhoorns gevonden, rood = geen eekhoornsporen gevonden,
blauw = mogelijk eekhoornsporen gevonden.

Investigated forests during the red squirrel project in Flanders. Green = Squirrel traces found, red = no traces found, blue =
possible traces.
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In opdracht van het provinciebestuur van Limburg
werd een wetenschappelijke procedure opgesteld
voor het bepalen van prioritaire soorten voor het
natuurbeleid in de provincie Limburg. Deze selectie
verliep in een tweetal stappen.

In een eerste stap werd van elke soort een
schatting gemaakt van het aantal Limburgse
vindplaatsen (veelal benaderd door het aantal
bezette hokken op de verspreidingskaart). Daarna
werd de vergelijking gemaakt met het geschatte
totale aantal vindplaatsen in Vlaanderen. Het belang
van de bescherming in Limburg voor het behoud
van een soort in Vlaanderen beschouwen we als
hoog wanneer het merendeel van de Vlaamse
vindplaatsen in Limburg gelegen is. Het verdwijnen
van de Limburgse populaties zou dan immers
impliceren dat de soort sterk achteruitgaat niet
alleen in Limburg, maar ook in heel Vlaanderen.
Voor dergelijke soorten is het behoud van de
Limburgse populaties dus van belang niet alleen

voor het natuurbeleid in Limburg, maar tevens voor
het Vlaamse natuurbehoud.

In een tweede stap werd voor de reeds
geselecteerde soorten nagegaan welke hun status is
op de Rode lijsten voor Vlaanderen, België en
Europa. Het behoeft geen nadere uitleg dat een
soort, die als kwetsbaar of bedreigd beschouwd
wordt in een ruimer geografisch gebied, én
waarvan het merendeel van de Vlaamse populaties
in Limburg worden aangetroffen, prioritaire
aandacht verdient. Op analoge wijze verdienen
soorten die zijn opgenomen in de annexen van
internationale conventies en/of richtlijnen, een
bijzondere aandacht.

Door gebruik van deze procedure werden lijsten
met prioritaire soorten opgesteld voor
verschillende groepen organismen, o.a. hogere
planten, dagvlinders, libellen, vissen, amfibieën,
reptielen, vogels en zoogdieren.

1.18 Aanwijzen van prioritaire soorten voor het natuurbeleid in de provincie Limburg

1.18 Designation of priority species for nature conservation in the province of Limburg

Sandra Colazzo, Dirk Bauwens
IN-medewerkers: Anny Anselin, Geert De Knijf, Dirk Maes,Wouter Van Landuyt, Glenn Vermeersch
Externe samenwerking: Luc Crevecoeur, Jan Stevens (LIKONA)

Figuur 1.18 
Het heideblauwtje (Plebeius argus), een
"kwetsbare" soort in Vlaanderen, is een
prioritaire soort voor het natuurbeleid in de
provincie Limburg (foto: Dirk Maes).

The Silver-studded blue (Plebeius argus), a
species that is considered as "vulnerable" in
Flanders, is a priority species for nature
conservation in the province of Limburg
(picture: Dirk Maes).



35

Cel Populatie- en Verspreidingsecologie

35

In het raam van het lange termijn onderzoek naar
aantalsevoluties, verspreiding en habitatgebruik van
kolgans (Anser albifrons) en kleine rietgans (A.
brachyrhynchus) in de Oostkustpolders werden de
maandelijke wintertellingen verdergezet. In de
IJzervallei en het Krekengebied van NO-Vlaanderen,
evenals langs de Grensmaas, ontwikkelden zich in
toenemende mate vaste winterpleisterplaatsen.

De resultaten van het VLINA-onderzoek in 2001
werden samengevat en gepresenteerd op enkele
studiedagen en op de 7th Goose Specialists Group
Meeting van Wetlands International. Een specifiek
luik van het onderzoek betreft het aflezen van
individueel gemerkte ganzen. Ruim 3500 records
van nekringen bij kleine rietganzen en 700
aflezingen bij kolganzen werden opgenomen in de
databank en naar de ringcentrales gestuurd in resp.
Denemarken en Duitsland. Duidelijk blijkt dat de
verblijfduur van de kleine rietganzen in de

midwinterperiode een cruciale factor betekent in
de jaarcyclus van deze soort en dat in het voorjaar
vaak rechtstreekse terugtrek naar Denemarken
gebeurt, zonder tussenstop in Friesland. In het
najaar gebeurt de aankomst wél via deze regio.

In 2000 werden een 80-tal in Damme broedende
grauwe ganzen (Anser anser) voorzien van
nekringen, teneinde nestplaatskeuze en
winterverspreiding te volgen. Als
studentenonderwerp werden deze bewegingen
gevolgd; hieruit blijkt dat de Achterhaven van
Zeebrugge een geschikt broed- en rustgebied is,
aansluitend bij het reservaat de Kleiputten van
Heist.Van de 80 geringde exemplaren werden 3750
aflezingen verricht; deze wijzen vooral op een
honkvast ritme van verplaatsingen tussen Damme
en Zeebrugge, met slechts enkele exemplaren die
in Nederland werden opgemerkt en één vogel die
in Schotland werd afgelezen.

Instituut voor Natuurbehoud
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1.19 Onderzoek betreffende verspreiding en ecologie van ganzen 

1.19 Research on distribution and ecology of geese 

Eckhart Kuijken
Externe samenwerking: Christine Verscheure, Patrick Meire (UIA)

Figuur 1.19 
Gemiddelde verblijftijd van individueel geringde kleine
rietganzen in de loop van het winterhalfjaar, gebaseerd op
aflezingen van nekringen in Noorwegen, Denemarken,
Nederland (Friesland)en Vlaanderen.

Average duration of stay of individually nekringed Pinkfooted
geese in Norway, Denmark, the Netherlands (Friesland) and
Belgium (Flanders).
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Het actieterrein van de groep "Biologische
Waarderingskaart en ecotooptypologie" kan kort
samengevat worden als "het coördineren en
uitvoeren van toegepast en meer fundamenteel
onderzoek waarbij biotopen en ecotopen centraal
staan én dit binnen de geografische context
Vlaanderen". Het onderzoek is gericht op
onderstaande, aan elkaar gerelateerde
hoofddoelstellingen.

Ecologie, typologie
Het uitwerken van een typologie omvat het
opstellen van een overzicht en het definiëren van
de verschillende ecotopen en
levensgemeenschappen in Vlaanderen. 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 (bv. vegetatie en andere representatief
geachte levensgemeenschappen), abiotische en
landschapsecologische gegevens worden verzameld.

Ruimtelijke variatie
De ruimtelijke variatie omvat het karteren van
biotopen op Vlaams niveau. Dergelijke karteringen
zijn noodzakelijk voor de planningsfase, de
uitvoering én de evaluatie van het gebiedsgerichte

beleid. De info is zowel direct als na bewerking
implementeerbaar. Zo kan een analyse gemaakt
worden van bijvoorbeeld de verspreiding, de
zeldzaamheid, de beschermingsgraad, de diversiteit
van biotopen en de ruimtelijke knelpunten terzake.
Mogelijke toepassingen zijn gedetailleerde
"natuurgerichte grondgebruikkaarten", de
"natuurkenmerkenkaart" en de output naar het
gebiedsgerichte beleid.
Momenteel wordt gewerkt aan de Biologische
Waarderingskaart, versie 2 (1997–2006). Deze gaat
uit van een nieuwe veldsurvey, waarbij ook
gestreefd wordt naar een synthese van de reeds
beschikbare gebiedsgebonden informatie.

Temporele variatie
De temporele variatie omvat het optimaliseren van
een basisinstrumentarium voor een gedetailleerde
biotoopmonitoring en het opvolgen, coördineren
en (deels) uitvoeren ervan. In dit kader zal een
verdere actualisatie van de Biologische
Waarderingskaart bijdragen tot een  optimale
gebiedsdekkende biotoopmonitoring van het
Vlaamse grondgebied. Biotoopmonitoring 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
(bv. bijdragen tot de implementatie van juridische
instrumenten en beleidsacties) en naar het NARA.
Zo gaat jaarlijks de nodige aandacht naar de
voorbereiding en advisering bij de realisatie van de
zgn. "Groep Natuur" in het MAP-gebeuren.

Cel 2. Ecotooptypologie en Biologische Waarderingskaart

Desiré Paelinckx (celcoördinator),Yves Adams, Bert Berten, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi Demolder, Luc
Denys, Steven De Saeger, Leen Durwael, Robin Guelinckx, Patrick Lust, Patrik Oosterlynck, Jo Packet, Filiep
T’Jollyn, Guy Van Dam, Katrien Van den Broeck, Veerle Vandenbussche, Maarten Vanderhallen, Martine Van Hove
(50%), Mark Verheirstraeten, Lieve Vriens, Carine Wils
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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 and, if
possible and judged necessary, also former
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 the 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 keyrole in the planning,
implementation and evaluation of protected area
policy and is a fundamental document in various
legal 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 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.
Currently, the Biological Valuation Map version 2 is
being produced.This map is based on a fine-grained
new field survey and also integrates a synthesis of
regional information available from other sources.
Mapping started in 1997 and is expected to be
complete by 2006.

Temporal variation
This theme includes the development and practical
application of instruments for detailed monitoring
of specific biotopes as well as further refinement
and application of the Biological Valuation Map tool
for spatial monitoring.

Protected area 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'.

Research Group 2. Ecological typology and Biological Valuation Map

Desiré Paelinckx (group coordinator),Yves Adams, Bert Berten, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi Demolder, Luc
Denys, Steven De Saeger, Leen Durwael, Robin Guelinckx, Patrick Lust, Patrik Oosterlynck, Jo Packet, Filiep
T’Jollyn, Guy Van Dam, Katrien Van den Broeck, Veerle Vandenbussche, Maarten Vanderhallen, Martine Van Hove
(50%), Mark Verheirstraeten, Lieve Vriens, Carine Wils
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De opmaak en de verspreiding van de Biologische
waarderingskaart is één van de kerntaken en één
van de grootste projecten van het IN. Mede door
de sterk toegenomen vereisten rond de
bruikbaarheid van de BWK in functie van het
beleidsvoorbereidend onderzoek is een aanvang
genomen met de actualisatie en uitgave van een
nieuwe Biologische waarderingskaart, de versie 2.
Hiermee werd gestart in 1997 en een volledige
afwerking wordt beoogd tegen 2006.

Gedurende de winterperiode 2001-2002 werden
de kaartbladen 6-14, 15, 29-37, 32 en 33-41 tot
hun eindontwerp afgewerkt. De definitieve
afwerking ervan gebeurt in de winter 2002-2003,
met een actieve verspreiding van de digitale
bestanden in het voorjaar 2003. Ook kaartblok 24
zal afgewerkt zijn, behalve voor bepaalde zones en
gebieden waar nog nood is aan extra veldwerk.
Door de hoge kostprijs van de productie van

analoge kaarten, en het ontbreken van budgetten
daartoe, is de eigenlijke publicatie opgeschort.
Specifieke begeleidende teksten zullen er nog enkel
zijn voor de kaartensets 15 en 24.Voor alle andere
kaartensets zijn deze vervangen door uitgebreide
metadata.

Tijdens het veldseizoen werd de kartering
voortgezet (of aangevangen) van de kaartbladen 1-
7, 2-8, 5-13, 22, 25, 26 en 30-38.Van kaartblad 34-
35-42 werden enkele gebieden gekarteerd i.f.v.
project 2.2. Bij al deze karteringen werd prioriteit
gegeven aan de voor het natuurbehoud belangrijke
gebieden: groene gewestplanbestemmingen
(inclusief VEN), groene ruimtelijke
uitvoeringsplannen,Vogelrichtlijngebieden met hun
omgeving en Habitatrichtlijngebieden.

Na de winterperiode 2001-2002 bedekte de
digitale BWK, versie 2 67% van het Vlaamse

2.1 Opmaak en verspreiding van de Biologische Waarderingskaart, versie 2

2.1 The Biological Valuation Map, version 2

Desiré Paelinckx (projectleider),Yves Adams (50%), Bert Berten, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi Demolder
(20%), Steven De Saeger, Leen Durwael, Robin Guelinckx, Patrick Lust, Patrik Oosterlynck, Jo Packet, Filiep
T’Jollyn, Guy Van Dam, Katrien Van den Broeck, Veerle Vandenbussche, Maarten Vanderhallen, Martine Van Hove
(50%), Mark Verheirstraeten, Lieve Vriens, Carine Wils
IN-medewerkers in andere cellen: cel 1
Externe samenwerking: diverse vrijwillige medewerkers 
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Beschikbaarheid:

Gepubliceerde kaarten BWK, versies 1 en 2
(folder op aanvraag: 02 558 18 49)

Digitale bestanden van de BWK, versie 1 en 
van de afgewerkte kaartbladen van de BWK,
versie 2 (16, 3-9-17, 10-18, 19-20, 23, 27-28-36,
31-39)

Metadata van de digitale bestanden

Ontwerpgegevens van de overige kaartbladen van
de BWK, versie 2

BWK-soortendatabank (ARCVIEW en ACCESS)
en literatuurbestand (PROCITE)

Atlas en Zanzibar (Gent) en Instituut voor
Natuurbehoud

Interactieve raadpleging via internet:
www.gisvlaanderen.be, Geo-Vlaanderen

Ophalen bestanden via www.gisvlaanderen.be,
GIRAF (tegen betaling) en via www.instnat.be
(gratis)

Op aanvraag en tegen betaling op CD-rom via
bwk@instnat.be

www.gisvlaanderen.be, SPIDI

Deels via bovenvermeld Geoloket
Verder enkel op aanvraag via bwk@instnat.be

enkel op aanvraag via bwk@instnat.be
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grondgebied. Inmiddels is dit areaal toegenomen.
Van de Habitatrichtlijngebieden is momenteel
ongeveer 80% geherkarteerd.

De perceelsgebonden floristische informatie vervat
in de veldnotitieboeken werd ingevoerd in een
databank, met als doel deze toegankelijk te maken.
Begin 2002 werden de data van de vorige jaren
gevalideerd. De resulterende ARCVIEW en
ACCESS-bestanden bevatten op perceelsniveau
gelokaliseerde lijsten van de typerende hogere

planten. De data werden tevens toegevoegd aan de
floradatabank Vlaanderen (project 1.1).

Het bibliotheekbestand "gebiedsgebonden
literatuur" is verder geactualiseerd. Deze databank
(PROCITE) is noodzakelijk voor het  toegankelijk
maken van achtergrondinformatie voor de opmaak
en controle van de BWK. Daarenboven wordt zij
geraadpleegd door diverse personen (intern en
extern) die op het vlak van gebiedsonderzoek en
gebiedsgericht beleid actief zijn.

Figuur 2.1 
Afwerking en planning van de Biologische Waarderingskaart, versie 2

Publication and planning of the Biological Valuation Map, version 2
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Activiteiten in het kader van het 
Natuurrapport
Ten behoeve van het NARA 2003 werd een nieuw
geïntegreerd bestand gemaakt van de BWK, waarin
alle beschikbare data van de versie 2 verwerkt zijn.
Op basis hiervan werd een analyse gemaakt van de
oppervlakte van de verschillende biotoopgroepen
(gegroepeerd in formaties zoals heiden en vennen,
loofbossen, …) in functie van hun
beschermingsgraad.

Omzetting van de BWK naar de NATURA 2000
habitats
Ten behoeve van de rapportering aan Europa en
de verdere beleidsontwikkeling binnen de
Habitatrichtlijngebieden werd het bestand
"Indicatieve situering van de NATURA 2000
habitats binnen en buiten habitatrichtlijngebieden
op basis van de Biologische Waarderingskaart"
opgemaakt. Dit bestand zal aan de basis liggen van

een verdere afbakening van de NATURA 2000
habitats binnen de Habitatrichtlijngebieden. Figuur
2.2 is ervan een uittreksel.

Activiteiten in het kader van het MAP
De actualisatie van de BWK lag aan de basis van de
afbakening van gronden met een natuurfunctie in
uitvoering van het decreet van 23.01.91 inzake de
bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen (digitaal bestand
als output, overgemaakt aan VLM-Mestbank). De
BWK vormde hierbij de leidraad voor een
typologische indeling van het grasland- en
akkerareaal binnen de in 2001 uitgevoerde groene
gewestplanwijzigingen.

Gebiedsgericht beleid en beheer
In dit kader leveren de karteerders frequent (ad
hoc) adviezen en maken zij deel uit van diverse
stuurgroepen.

Figuur 2.2
Uittreksel uit het bestand
"Indicatieve situering van de
NATURA 2000 habitats binnen
en buiten
habitatrichtlijngebieden op basis
van de Biologische
Waarderingskaart" voor een
gedeelte van het richtlijngebied
"Bossen en kalkgraslanden van
Haspengouw"

Extract of the data base
"Indication of the NATURA
2000 habitats in and outside
the Habitat Directive Areas,
based on the Biological
Valuation Map"

2.2 Analyse van de BWK ten behoeve van de implementatie van juridische instrumenten en

beleidsacties 

2.2 Analysis of the Biological Valuation Map for the implementation of judicial and regulatory

procedures 

Carine Wils, Desiré Paelinckx, Bert Berten, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi Demolder, Robin Guelinckx, Patrik
Oosterlynck, Martine Van Hove, Lieve Vriens
IN-medewerkers in andere cellen: provinciale coördinatoren VEN/IVON,Valerie Goethals, Kris Decleer (cel 5)
Externe medewerkers: Kris Vandekerkhove (IBW, i.f.v. Natura 2000 habitats)

Instituut voor Natuurbehoud
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Op basis van reeds beschikbare gegevens werd een
nieuwe ecologische indeling van Vlaamse stilstaande
wateren uitgewerkt. Naar aanleiding van de
implementatie van de Kaderrichtlijn Water is een
beknopte neerslag hiervan gegeven in Jochems et
al. (2002). In hetzelfde kader werd bijgedragen aan
het luik stilstaande wateren van het project
'Ontwikkelen van een score of index voor het
biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de
Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de
Europese Kaderrichtlijn Water'.Van het in 2001
ingezamelde materiaal werden diverse
macrofaunagroepen, evenals diatomeeën in
aangroei- en sedimentmonsters, in het laboratorium
geanalyseerd (dit laatste met logistieke steun van
het Departement Biologie, RUCA). De
bemonstering van macrofauna in functie van het
typologisch onderzoek werd voortgezet. Het

overige veldwerk kaderde in de uitwerking en
keuze van optimale monitoringmethoden voor
fytobenthos en macrofyten in stilstaande wateren.
Teneinde een beter idee te verkrijgen van de
ruimtelijke heterogeniteit van benthische
diatomeeëngemeenschappen werden aangroei en
sedimenten in een aantal uitgekozen wateren
bemonsterd.Tevens zijn de oever- en
watervegetaties in detail opgenomen door middel
van diverse methoden, teneinde een afweging van
de specifieke voor- en nadelen mogelijk te maken
(zie figuur 2.3). Bijdragen werden geleverd aan het
Natuurrapport 2003 m.b.t. de thema's
'Oppervlaktewateren','Verzuring' en 'Vermesting'.
Publicaties voor binnen- en buitenlandse
tijdschriften werden voorbereid en uiteenlopende
resultaten werden op wetenschappelijke
bijeenkomsten voorgesteld (lezing of poster).

2.3Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen

2.3Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes

Luc Denys, Jo Packet
IN-medewerkers in andere cellen: Jurgen Bernaerts, Roald Steeno (fysisch-chemische analyses laboratorium)
Externe medewerkers:W.H. De Smet (Universiteit Antwerpen)
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Figuur 2.3
Voorkomen van het zeldzame kranswier Nitella gracilis in de Mellevijver (Turnhout), tijdens het najaar van 2002. De aan- of
afwezigheid in een 4 m brede zone langs de oever is om de 20 m genoteerd; de diepteverdeling is langs twee transecten, resp.
elke 10 of 20 m, onderzocht. De watervegetaties van elf wateren werden op dergelijke wijze opgenomen.

Occurrence of the rare charophyte Nitella gracilis in the Mellevijver (Turnhout), autumn 2002. Presence along the shoreline is
noted every 20 m in a 4 m wide zone; depth distribution is recorded along two transects, every 10 or 20 m respectively.The
aquatic vegetation of 11 standing waters was mapped using different methods.
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Dit project kadert deels binnen de eigen initiatieven
van het IN en deels in het Programma
Beleidsgericht Onderzoek (PBO), namelijk "Visie
voor behoud en herstel van graslanden met
natuurwaarden."

In 2002 werd het derde en laatste deelonderzoek
van het PBO-project, namelijk "Ecotooptypologie
van soortenrijke cultuurgraslanden", afgerond.

Voor het opstellen van de typologie werden,
verspreid over Vlaanderen, vegetatieopnames
gemaakt. Het bepalen van de graslandtypes
gebeurde met TWINSPAN-analyse en ordinatie. In
totaal werden tien types afgeleid, die meestal terug
te brengen zijn tot rompgemeenschappen van
diverse graslandverbonden. Het betreft onder meer
het verbond van gewoon struisgras, het
glanshaververbond, het dotterbloemverbond, het
kamgrasverbond, het zilverschoonverbond, het
verbond van grote vossenstaart, het verbond van
engels gras en het stomp kweldergrasverbond.

Tussen de verschillende types soortenrijke
cultuurgraslanden zijn er duidelijke verschillen in
natuurlijkheidgraad, natuurwaarde,

beschermingsstatus en actueel gebruik. Uit analyse
van beleidsmatige data blijkt dat een groot aandeel
van de meeste types soortenrijke cultuurgraslanden
geen groene gewestplanbestemming heeft.Van deze
historisch permanente graslanden valt dus slechts
een beperkt deel onder het verbod op
vegetatiewijziging. Ook bescherming als
natuurreservaat is bij de meeste types beperkt. Het
overgrote deel is dus planologisch niet beschermd.
De meeste types zijn evenwel als vrij zeldzame tot
zeldzame biotopen te beschouwen, enkele zelfs als
uiterst tot zeer zeldzaam. Een aantal van de
soortenrijkere vormen van de onderscheiden types
(kamgras-, veldgerst-, grote vossenstaart-, zomprus-
en zilte rus-type) moeten overigens op zich als
halfnatuurlijk grasland gezien worden. Een aantal
andere soortenrijkere types bezitten goede
potenties tot herstel van halfnatuurlijke graslanden.

Uit de resultaten van het onderzoek naar
grondgebruik blijkt dat voor een aantal types,
landbouwers de belangrijkste doelgroep zijn.Voor
een aantal andere types vormen andere gebruikers,
die deze graslanden niet beroepsmatig uitbaten, een
op zijn minst even belangrijke, maar moeilijker
toegankelijke groep.

2.4 Ecotooptypologie en monitoring van soortenrijke graslanden 

2.4 Ecological typology and monitoring of species-rich grasslands

Heidi Demolder (80%),Yves Adams (50%)

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 2.4
Soortenrijke cultuurgraslanden van het Knoopkruid-type (links) met onder meer reukgras, gestreepte witbol, veldzuring en de
kenmerkende soort knoopkruid en het grote vossenstaart-type (rechts) met scherpe boterbloem en de kenmerkende soort grote
vossenstaart

Species-rich grasslands of the Centaurea jacea-type (left) with Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Rumex acetosa and the
characteristic species Centaurea jacea and the Alopecurus pratensis-type (right) with Ranunculus acris and the characteristic
species Alopecurus pratensis
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De karakteristieken van waterstromen (grondwater,
rivieren, getijden) bepalen in vele gevallen het
functioneren, de natuurwaarden en potenties van
aquatische en waterafhankelijke terrestrische
ecosystemen. De onderzoekscel wil kennis en
inzichten aanbieden die een optimale integratie van
waterbeheer en natuur mogelijk maken, om zo 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  m.b.t.:

• 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 van de cel 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. De omzetting van
Nederlandse hydro-ecologische modellen naar 
de Vlaamse situatie is de vorige jaren aangevangen
met het project rond het ITORS-Vlaanderen. In
2002 werd met het project NICHE-Vlaanderen
gestart.
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.
Onderzoek ter voorbereiding of evaluatie van
specifieke projecten levert een bijdrage aan het
integraal waterbeheer. Het ecohydrologisch
onderzoek in de valleien van Demer en Nete
draagt bij tot de implementatie van vernieuwde
waterbeheerplannen en legt de nadruk op de
relatie tussen de vallei-ecosystemen en het beheer
van het oppervlaktewater. ‘Natuurherstel en -
ontwikkeling in de Zeeschelde’ omvat een
algemene visievorming voor het ecologisch herstel
van de Zeeschelde. Daarnaast komen ook
verschillende concrete projecten aan bod zoals
ecologische bijsturing van dijkwerken, natuurherstel
in de Ketenissepolder en Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde. In de haven van Antwerpen worden
in het proefproject Magershoek de ecologische
potenties van baggerslibdijken onderzocht.
‘Hydrologische monitoring in natuurgebieden’ en
‘Biomonitoring in het Schelde-estuarium’ zijn
langlopende monitoringprojecten. In 2002 werd
een derde project gestart : de monitoring van het
Linkerscheldeoevergebied in het kader van het
validatiedecreet.
Voor de implementatie van de Kaderrichtlijn
Water worden twee kortlopende projecten
uitgevoerd betreffende de typologie van
oppervlaktewateren en een indexsysteem voor
macrofyten in Vlaamse rivieren.

Verder is een belangrijk deel van de activiteiten
gericht op algemene adviesverlening naar overheid
en private organisaties over bovenstaande
onderwerpen. De Vlaamse administratie wordt
ondersteund bij de uitvoering van
onderzoeksprojecten door derden. Er wordt ook
deelgenomen aan de beleidsvoorbereiding o.a. in
het kader van het VIWC, het Minaplan en de
Kaderrichtlijn Water. De cel is, in opdracht van de
Afdeling Natuur, verantwoordelijk voor het
opstellen van Ecosysteemvisies (Actie 105).

Cel 3. Ecohydrologie en Watersystemen

Willy Huybrechts (celcoördinator), Ingrid Baten, Pieter Cabus, Julie Callebaut (extern), Piet De Becker,Wim De
Belder, Els De Bie (extern), Nico De Regge,Wouter De Weirdt, Johan Eylenbosch, Patrick Geers, Ralf Gyselings,
Hans Jochems,Wim Mertens, Frederic Piesschaert, Jan Soors, Geert Spanoghe,Toon Van Daele (extern), Erika
Van den Bergh, Bart Vandevoorde,Thomas Van Hoestenberghe, Ingrid Verbessem, Marcel Voet,Tom Ysebaert
(extern)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002
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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 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 ITORS-Vlaanderen
project. In 2002 the project NICHE-Vlaanderen
started.

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 valleys of the
Demer and Nete contributes to the
implementation of new water management
schemes and focuses on the relation between
valley ecosystems and the management of surface
water. ‘Ecological rehabilitation and nature
development along the Zeeschelde’ includes a
general vision with respect to the ecological
restoration of the Zeeschelde. It also focuses on
specific nature development and restoration
projects in the field such as ecological adaptations
in dyke management and construction, tidal marsh
restoration (Ketenissepolder), nature development
in the future controlled inundation area's
(Kruibeke-Bazel-Rupelmonde). In the harbour of
Antwerp the ecological potential of a brackish
sludge mound at Magershoek is investigated.

The monitoring projects ‘Hydrological monitoring in
nature reserves in Flanders’ and  ‘Biomonitoring in the
Scheldt estuary’ are joined by a third project: Monito-
ring of Natura 2000 areas in the port of Antwerp.

In preparation of the implementation of the Water
Framework Directive a typology of surface waters in
Flanders and an index system for ‘macrophytes’ for
Flemish rivers and lakes are worked out.

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. in
the context of VIWC (Flemish Integral Water
Consultative Committee), the MINAplan
(Environmental Management Plan),Water Framework
Directive. The research unit is responsible for drawing
up ‘Ecosystem visions’, on behalf of the Department of
the Environment (Action 105).

Research Group 3. Ecohydrology and Water Systems

Willy Huybrechts (group coordinator), Ingrid Baten, Pieter Cabus, Julie Callebaut (external), Piet De Becker,Wim
De Belder, Els De Bie (external), Nico De Regge, Wouter De Weirdt, Johan Eylenbosch, Patrick Geers, Ralf
Gyselings, Hans Jochems, Wim Mertens, Frederic Piesschaert, Jan Soors, Geert Spanoghe, Toon Van Daele
(extern), Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde,Thomas Van Hoestenberghe, Ingrid Verbessem, Marcel Voet,Tom
Ysebaert (external)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002
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In de Demervallei tussen Diest en Werchter
worden de relaties tussen de terrestrische
ecosystemen en de hydrologie reeds enkele jaren
onderzocht. De Afdelingen Water en Natuur van
AMINAL werken samen om in het studiegebied
het waterbeheer en het natuurbeleid op elkaar af
te stemmen en tot een integraal plan voor het
beheer van de vallei te komen. Dit moet worden
geconcretiseerd in het ‘Ontwikkelingsplan Demer’

(OPD). Het OPD bestaat uit een reeks studies en
acties die moeten leiden tot concrete
natuurontwikkelingsplannen voor de Demervallei.

De wetenschappelijke ondersteuning door het IN
omvat drie luiken:
(1) Het evalueren van de gevolgen van de
voorgestelde waterhuishoudingsscenario’s op de
natuur in de Demervallei.

3.1 Wetenschappelijke ondersteuning ‘Ontwikkelingsplan Demer’

3.1 Scientific support of the ‘Development Plan Demer’

Wim Mertens, Els De Bie,Willy Huybrechts
Externe samenwerking: Etienne Meert (AMINAL afdeling Natuur)

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 3.1
Overstroming van 12 november 2002
a. Op basis van gemeten oppervlaktewaterpeilen en een digitaal terreinmodel werd een potentieel overstromingsgebied bepaald.
b. De elektrische geleidbaarheid van het overstromingswater (een maat voor de hoeveelheid opgeloste ionen) werd gemeten. Hoge
waarden (rood) duiden op water afkomstig uit de sterk vervuilde Hulpe. Overstromingswater uit de Demer vertoont een lagere
geleidbaarheid.

Flooding of 12 November 2002
a.A potential flooded area was defined based on measured water levels and a digital elevation model.
b. Electrical conductivity of the inundation water (as a measure of total dissolved ions) was determined in the field. High values (orange and
red) indicate water originating from the polluted river Hulpe. Inundation water from the river Demer shows lower values
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Hydrologische informatie afkomstig uit grond- en
oppervlaktewatermodellen moet met behulp van
hydro-ecologische expertkennis en modellen
omgezet worden naar potentiekaarten voor natuur.
Via een iteratief proces moet aldus een integratie
van veiligheids- en natuurdoelstellingen bereikt
worden. In dit kader werden op basis van de
hydraulische modellering van deelscenario’s vier
masterscenario’s voor het gehele studiegebied
uitgewerkt.

(2) Het ontwikkelen en evalueren van
natuurinrichtingsscenario’s en gebiedsvisies.
In dit kader werd het Decision Support System
(DSS) EcoVisie, opgesteld voor de vallei van de
Zwarte Beek, aangepast en geoperationaliseerd
voor de Demervallei. Het DSS is een hulpmiddel
dat toelaat verschillende inrichtingsvoorstellen met
elkaar te vergelijken en onderling af te wegen wat
betreft hun natuurwaarde.

(3) 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 zou de kwaliteit van het
overstromingswater aanzienlijk verbeteren. Om de
effecten van dit project op te volgen werd een
beperkt monitoringprogramma opgestart. In dit
kader werd in 2002 de uitgangssituatie beschreven.
Sinds de uitvoering van de werkzaamheden werden
de oppervlaktewaterdynamiek en –kwaliteit tijdens
de eerste overstromingen opgevolgd.
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Het onderzoek in de vallei van de bevaarbare Nete
kadert binnen de actualisatie van het Sigmaplan.
AWZ afdeling Zeeschelde zoekt een meer
ecologische en duurzame oplossing voor het
veiligheidsvraagstuk in de Scheldevallei.
Hoewel menselijke activiteiten resulteerden in
wateroverlast, verdroging en verlies aan
natuurgebieden, biedt de Netevallei nog veel
kansen. Het toekomstige water- en natuurbeheer
dienen wel maximaal op elkaar afgestemd te
worden.

Om het watersysteem en de haalbaarheid van
nieuwe plannen beter te beoordelen, werden
historische gegevens onderzocht. In de laatste 300
jaar werden 29 bochten rechtgetrokken. Zo werd
de bevaarbare Nete 6% korter. De rivierbedding
nam tussen 1766 en 2001 naar schatting vier tot
vijf maal toe in doorsnede, wat waarschijnlijk tot
verdroging aanleiding gaf. De vergelijking van
graslandkarteringen, uitgevoerd in 1957–1960, met
de huidige situatie wijst alleszins op een sterke
verdroging. Slechts een kwart van de toenmalig
natte tot zeer natte graslanden hebben nog een

hoge vochtigheidsgraad. Slechts 1% wordt nog als
vochtig, licht bemest grasland geklasseerd.

In 2001 en 2002 werd het grond- en
oppervlaktewater in de vallei gemonitord. De
grondwaterstanden worden sterk bepaald door de
waterpeilen in de Nete. De vallei van de Grote
Nete gedraagt zich als een grote "bak" die
leegloopt of zich opvult met regenwater, afhankelijk
van het rivierpeil en het seizoen. In de vallei van de
Kleine Nete worden de waterpeilen mede bepaald
door de getijdenwerking. De grootte van de
invloed is afhankelijk van de afstand tot de rivier en
de diepte onder het maaiveld en heeft een
belangrijke rol in het behoud van de vochtigheid
van de vallei. Chemisch is het grondwater
algemeen nauw verwant met insijpelend
regenwater. Het grond- en oppervlaktewater
wordt ter hoogte van het Zammelsbroek en verder
stroomafwaarts in de Nete sterk vervuild met o.a.
CaCl afkomstig uit de Grote Laak. Berging van
rivierwater in de vallei zal met deze fenomenen
rekening moeten houden.

3.2 Ecohydrologisch onderzoek in het kader van een nieuwe veiligheidsbenadering.

De Netevallei

3.2 Ecohydrologic research within the scope of a new safety approach.The valley of the Nete

Ingrid Baten,Willy Huybrechts, Erika Van den Bergh,Wim De Belder
Externe samenwerking:Wim Dauwe (AWZ afdeling Zeeschelde)
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Figuur 3.2 Omstreeks 1960 werd het grootste deel van de graslanden in de vallei van de
bevaarbare Grote en Kleine Nete als "nat tot zeer nat" geklasseerd. Nu is nog slechts één vierde
van deze voormalige graslanden ingedeeld bij een "vochtige" BWK-eenheid.

Around 1960 the major part of the grasslands in the downstream part of the Grote and Kleine
Nete valley was considered as "wet to very wet". Today only a quarter of the former grassland can
be classified as "moist".
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NICHE (Nature Impact Assessment of Changes in
Hydro-Ecological Systems) is een hydro-ecologisch
model en werd ontwikkeld door Kiwa Water
Research Nederland. Het model is gebaseerd op
de standplaatsfactoren: bodemtype, hydrologie,
voedselrijkdom en zuurgraad die voor de
soortensamenstelling van vegetatie bepalend
kunnen zijn. Op grond van het voorspelde abiotisch
milieu bepaalt NICHE de potentiële ontwikkeling
van de vegetatie. Het doel van het project is dit
model aan te passen aan de Vlaamse situatie met
het oog op praktische toepassing op
grondwaterwinningen in Vlaanderen en hun effecten
op standplaatsen en vegetatie. Het project wordt
uitgevoerd in samenwerking met SVW
(Samenwerking Vlaams Water).

Ecologische voorspellingen gebeuren aan de hand
van een database met standplaatseisen van
bepaalde vegetatietypen.Voor deze database zijn
gecorreleerde gegevens van hydrologie, bodem en
vegetatie noodzakelijk. Na een inventarisatie van
bestaande gegevens uit 19 gebieden, werden in 32
gebieden bijkomende vegetatieopnames gemaakt.
Een extra veldperiode werd ingelast voor het

nemen van bodemstalen, die worden geanalyseerd
in het labo van het IN. Per gebied werden bij
bestaande piëzometers volgende gegevens
verzameld: vegetatietype, dynamiek en chemie van
het grondwater, bodemtextuur en chemie van de
bodem. In totaal werden op deze manier voor een
600-tal punten gecorreleerde gegevens verzameld.
Al deze gegevens werden ingevoerd in
verschillende databases:Vlavedat (floristische
databank),WATINA (hydrologische databank) en
een bodemdatabank. De combinatie tussen deze
drie databanken zal de NICHE database vormen.

De bodemkaart speelt een belangrijke rol bij de
NICHE-invoer.Vermits NICHE draait op de
Nederlandse bodemkaart, is er gezocht naar een
vertaling voor de Belgische bodemkaart. Er is
besloten de NICHE-bodemcodes rechtstreeks toe
te kennen aan de Belgische bodemcodes. Deze
toekenning is vooral gebaseerd op textuur,
drainageklasse en profielontwikkeling.
Om de werking en structuur van het Nederlandse
NICHE model te begrijpen, werd reeds een test
uitgevoerd met een Vlaams natuurgebied (de
Doode Bemde gelegen in de Dijlevallei).

3.3 Beheersmodellen actief peilbeheer – NICHE-Vlaanderen

3.3 Models for active water level management – NICHE-Vlaanderen

Dirk Boeye, Piet De Becker,Willy Huybrechts
Externe samenwerking: Julie Callebaut (SVW), Els De Bie (SVW), Hilde Syen, Jan Bellon (PIDPA), Martin de
Haan, Arthur Meuleman, Bernard Raterman (Kiwa), Paul De Smedt, Jan Van der Sluys (VMW).
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Figuur 3.3 Basisdata om NICHE-Vlaanderen te
ijken werden verzameld voor 600 locaties
verspreid over 50 studiegebieden. Oranje

vierkantjes zijn gegevens afkomstig uit bestaande rapporten, blauwe cirkeltjes
zijn de gebieden bezocht in het kader van dit NICHE-project.

Data to calibrate NICHE-Vlaanderen were collected for 600 locations in 50
study areas. Orange squares indicate data from existing reports, blue circles
indicate the places visited within the scope of this NICHE-project.
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Dit project heeft tot doel om voor de natuurgebieden
van het Vlaamse gewest zoveel mogelijk informatie met
betrekking tot het grondwater (zowel waterstanden als
chemische samenstelling) te verzamelen in een
databank. Deze data worden samengebracht in een
Access-databank (WATINA = Watergegevens op het
IN) die naast de toepassingen voor individuele
gebieden ook aangewend kan worden voor
probleemstellingen op regionale schaal. Er zijn
verscheidene bronnen voor de opbouw van de
databank : metingen die gebeuren voor verschillende
hydrologische studies op het IN, metingen door
terreinbeheerders en uit externe studies (voornamelijk
in opdracht van AMINAL afdeling Natuur).

De database wordt gestaag uitgebouwd. Zo werd
2002 afgesloten met gegevens uit 180 verschillende
natuurgebieden, met 165.000 peilmetingen
verspreid over ruim 3000 piëzometers en
peilbuizen. Het voorbije jaar werd vooral aandacht
besteed aan het reconstrueren en in situ opmeten
van de exacte buislocaties (Lambert-coördinaten)

en buiseigenschappen (lengte, diepte, hoogte boven
maaiveld, diameter, materiaal, filterlengte). Dit is
uiteraard zeer belangrijk voor het interpreteren en
het adequaat archiveren van de peilgegevens.
Daarnaast werd verder gewerkt aan het
systematisch bemonsteren van de waterkwaliteit in
de verschillende bekende meetlocaties. Daarbij
wordt steeds de voorkeur gegeven aan
meetlocaties waar er reeds tijdsreeksen van
peilgegevens van bestaan. Die dataset is intussen
opgelopen tot in totaal 5800 grondwater
kwaliteitsanalysen uit 104 natuurgebieden.

Het onderzoeksproject ‘Coördinatie uitbouw
grondwatermeetnet in Vlaamse natuurreservaten in
functie van de opmaak van een signaalkaart
verdroging’ werd afgerond. Naast een algemeen
deel met informatie en richtlijnen met betrekking
tot praktische organisatie van de monitoring werd
voor ca. 25 Vlaamse reservaten verspreid over de
vijf Vlaamse provincies een piëzometernetwerk
uitgewerkt met de bedoeling dat er op

overheidsterreinen in de
nabije toekomst een
gerichte inspanning naar
hydrologische monitoring
zou starten

In 2002 werd de
brochure "Hydrologische
monitoring in
natuurgebieden –
Handleiding voor het
plaatsen en meten van
peilbuizen in
natuurgebieden" grondig
herwerkt ten behoeve
van terreinbeheerders.

3.4 Hydrologische monitoring van natuurgebieden in Vlaanderen

3.4 Hydrological monitoring in nature reserves in Flanders

Piet De Becker,Willy Huybrechts,
IN-medewerkers in andere cellen: Dirk Boeye, Maurice Hoffmann
Externe samenwerking:Toon Van Daele (UGent, Departement Biologie, vakgroep Ecologie)
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Figuur 3.4 De jaarlijkse kost voor grondwatermonitoring in natuurgebieden werd berekend in functie van de meetfrequentie en de
totale oppervlakte. Er wordt daarbij verondersteld dat de densiteit aan meetpunten afneemt in grotere gebieden (bovenste as in de
figuur). In kleine gebieden of bij hogere meetfrequenties neemt de kostprijs voor manuele metingen sterk toe, terwijl de kostprijs voor
automatische metingen (d.m.v. druksensoren) vrijwel constant blijft.

The cost for groundwater monitoring in nature conservation areas was calculated as a function of the measuring frequency and the
total area to be monitored. In larger areas the density of measuring locations was assumed to be smaller (upper axis in the figure). In
small areas or when applying higher measuring frequencies the cost for manual measuring increases very quickly; while the cost for
automatic measurements (using pressure transducers) remains almost constant.
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De lange termijn monitoring van macrobenthos,
vegetatie en watervogels in het Schelde-estuarium
vormt een belangrijke ondersteuning voor het
beleid, maakt trendbeschrijvingen mogelijk en levert
input voor ecosysteemmodellen. Deze monitoring
gebeurt in samenwerking met AWZ.

In het najaar van 2001 werd een uitgebreide
macrobenthos-bemonsteringcampagne uitgevoerd
langsheen het volledig getij gebonden gedeelte van
de Zeeschelde en haar zijrivieren. De resultaten van
10 jaar benthosmonitoring op het Groot
Buitenschoor werden verder geanalyseerd. Naast
de hoogteligging had ook de sedimentsamenstelling

een invloed op de gemeenschapstructuur. Zo werkt
een toenemend slibgehalte in het voordeel van
Heteromastus filiformis. Wordt het sediment
zandiger, dan wordt o.a. Corophium volutator vaker
aangetroffen.Wijzigingen in hydrodynamische
patronen tengevolge van de bouw van de
containerterminal hadden enkel aantoonbare
effecten op de sedimentsamenstelling en op de
macrobenthosgemeenschap in de luwte die
ontstond net ten noorden van de terminal.

Het internationaal belang van de Zeeschelde voor
watervogels blijkt uit de resultaten van de
maandelijkse boottellingen. Het aantal watervogels

3.5 Biomonitoring in de Zeeschelde

3.5 Biomonitoring along the Zeeschelde

Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde, Ingrid Verbessem, Nico De Regge, Jan Soors,Wim de Belder
IN-medewerkers in andere cellen: Anny Anselin, Koen Devos
Externe samenwerking: Tom Ysebaert (NIOO-CEMO), Patrick Meire (UIA), Stefan Van Damme (UIA), AWZ
afdeling Zeeschelde
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Figuur 3.5
a. Aantal watervogels tijdens boottellingen langs de
Zeeschelde: maandtotalen oktober 1991-maart 2002. Een
onderscheid wordt gemaakt tussen zomer- en
winteraantallen. ?? = geen telling beschikbaar.
b. Evolutie in het maximaal aantal wintertalingen,
tafeleenden en krakeenden in de periode 1991/92 –
2001/2002 langs de Zeeschelde tussen de
Belgisch/Nederlandse grens en Gent.

a.Total number of waterbirds along the Zeeschelde for the
period october 1991-march 2002. Distinction is made
between summer and winter. ??= no data available.
b. Evolution of the yearly maximal number of Teal, Pochard and
Gadwall for the period 1991/92 – 2001/2002 along the
Zeeschelde between the Dutch/Belgian border and Gent.
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neemt voornamelijk in de winter gestaag toe.
Doorgaans zijn de grootste aantallen watervogels,
vnl. eenden, te vinden tussen Rupelmonde en
Baasrode. Stroomopwaarts Dendermonde zijn de
aantallen kleiner, behalve bij zeer strenge vorst,
wanneer vele waterrijke gebieden dichtvriezen.
Tussen Antwerpen en de Belgisch-Nederlandse
grens zijn er in het voorjaar en de zomer ook
relatief veel watervogels, waaronder een aantal
bijlage 1-soorten van de Europese Vogelrichtlijn
(kluut, rosse grutto en visdief). De 1%-norm wordt
elke winter ruimschoots overschreden voor
wintertaling en krakeend, de Zeeschelde blijft een
zeer belangrijk gebied voor deze twee soorten in

Vlaanderen. De laatste winter werd zelfs meer dan
10% van de geschatte Noordwest-Europese
populatie krakeenden waargenomen (figuur 3.6b).
De wintertalingen verlengen bovendien hun verblijf
in de Zeeschelde, ze zijn reeds vroeger op het
seizoen in grote aantallen aanwezig. Ook
tafeleenden overwinteren in steeds grotere
aantallen, grote groepen zijn niet meer uitsluitend
een typisch fenomeen van strenge vorstperioden.
Op het Groot-Buitenschoor werden er in 2002
voor het eerst sinds de het begin van de jaren ‘90
terug grote aantallen (tot ruim 600!) ruiende
bergeenden waargenomen.
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De afbakeningen van de Waaslandhaven en van het
Vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de
Beneden Schelde" vallen grotendeels samen. De
schorren en slikken in het gebied behoren
eveneens tot het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot
Gent’. Het uitgraven van het Verrebroek- en
Deurganckdok tast deze beschermingsmaatregelen
aan waardoor artikel 6 van de Habitatrichtlijn van
kracht wordt. Het Validatiedecreet en de resolutie
van het Vlaams Parlement van 20/2/2002 regelen
o.a. het afleveren van de bouwvergunningen voor
de geplande compensatiemaatregelen en de
praktische uitwerking ervan : het
gelijktijdigheidprincipe, compensatie voor het
historisch passief, het oprichten van een
beheerscommissie voor de begeleiding van de
compensaties, een opvangregeling voor het geval
de compensatiemaatregelen niet tijdig kunnen
uitgevoerd worden en evaluatie en bijsturing van de
compensatiemaatregelen op basis van monitoring.
Het IN is verantwoordelijk voor het opstellen en
uitvoeren van het monitoringplan en startte
hiermee in oktober 2002.

Het monitoringplan evalueert de evolutie van de
natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in de
Waaslandhaven en in de compensatiegebieden.

Onderzochte parameters zijn de vogelpopulaties,
de vegetatie, dagvlinders, libellen,
waterinvertebraten, amfibieën, kwaliteit en
kwantiteit van grond- en oppervlaktewater in
relatie tot fauna en flora. Er wordt bijzondere
aandacht besteed aan de evoluties in de
compensatiegebieden. Aangezien het voornamelijk
om vogelrichtlijngebied gaat, ligt de grootste nadruk
op het vogelonderzoek. Het luik ornithologie omvat
broedvogels, overwinteraars en doortrekkers.
Aandachtsgroepen zijn de Bijlage I-soorten van de
Vogelrichtlijn,Vlaamse Rode Lijst soorten en
internationaal belangrijke soorten volgens de
criteria van de Ramsar-conventie.Voor enkele
broedvogelsoorten wordt ook het
reproductiesucces vergeleken tussen verschillende
habitattypen binnen het studiegebied en andere
gebieden in de geografische regio.

De resultaten moeten wetenschappelijk
gerapporteerd worden aan de Europese commissie
die hiermee een beoordeling zal kunnen maken of
aan de compensatiemaatregelen in het kader van
het Natura 2000-netwerk is voldaan. Aan de
beheerscommissie dienen bovendien eventuele
bijsturingen voor het beheer van de gebieden
voorgesteld te worden.

3.6 Natura 2000-monitoring van het Linkerscheldeoevergebied

3.6 Monitoring Natura 2000 in the port of Antwerp on the left bank of the River Schelde

Geert Spanoghe, Ralf Gyselings, Erika Van den Bergh
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Natuur, Natuurpunt WAL

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 3.6: Delen van Vogel- en
Habitatrichtlijngebied waarbinnen het
monitoringplan voor het linkerscheldeoevergebied
wordt uitgevoerd. De inrichting van de polders van
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde compenseert voor
het verlies aan weidevogelgebied en slikken en
schorren in het linkerscheldeoevergebied.

Parts of the Bird and Habitat Directive area with
a monitoringplan for Natura 2000 in the port of
Antwerp on the left bank of the Schelde. Nature
development in the polders of Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde will compensate for the loss of
meadow bird area and tidal mudflats and
marshes in the port area.



56

Cel Ecohydrologie en Watersystemen

56

Het vegetatie-ecologisch onderzoek in het
Zeeschelde-alluvium  heeft als doel om inzichten te
verkrijgen in de relatie tussen landschap, vegetatie
en waterhuishouding met het oog op een statisch
vegetatiemodel voor de binnendijkse niet-estuarien
beïnvloede valleigebieden langs de Zeeschelde. Het
belangrijkste studiegebied is de polder van
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (KBR) dat als
gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) zal
worden ingericht, met als nevenfunctie
natuurontwikkeling. Naar aanleiding daarvan
verricht het IN zowel vegetatiekundig als
hydrologisch onderzoek in de polder.

Er werd een gebiedsdekkende vegetatiekaart
gemaakt. Op basis van 614 vegetatieopnames is
met behulp van Twinspan een vegetatietypologie
opgesteld. Er werden 9 bostypes onderscheiden,
gaande van mesotrofe elzenbroekbossen over
drogere elzen-vogelkersbossen en
populierenbossen tot zeer droge

kastanjehakhoutbossen. Daarnaast werden 9
graslandtypes geïdentificeerd, gaande van verarmde
kamgraslanden over intensieve productiegraslanden
naar zilverschoongraslanden. Het hydrologisch luik
bestaat sinds 1996 uit het opvolgen van zowel de
chemische samenstelling als de peilen van het
grondwater in de polder aan de hand van een
piëzometernetwerk.

Integratie van de hydrologische en vegetatiekundige
gegevens wees uit dat het grondwaterregime, in
combinatie met de ontwikkelingsduur, de
differentiërende factor is binnen de bossen. De
mesotrofe elzenbroekbossen worden aangetroffen
op de natste locaties, terwijl de elzen-
vogelkersbossen op de drogere en de
kastanjehakhoutbossen op de droogste
standplaatsen voorkomen. Zowel de mesotrofe
elzenbroekbossen als de elzen-vogelkersbossen
kunnen onder de huidige omstandigheden als
climaxvegetaties worden beschouwd binnen de
bossfeer, respectievelijk onder natte en relatief
drogere omstandigheden, zij het met verschillende
ontwikkelingsduur.
De graslandtypes daarentegen kennen allen een
gelijkaardig grondwaterregime.Vooral het beheer,
meer bepaald de bemesting en de
overstromingsintensiteit zijn de differentiërende
factoren binnen de graslanden. Kamgraslanden en
zilverschoongraslanden kunnen onder de huidige
omstandigheden als climaxvegetaties worden
beschouwd. Beiden worden aangetroffen bij lage
bemesting en bij respectievelijk lage en hoge
overstromingsintensiteit.

3.7 Vegetatie-ecologie van de alluviale gebieden langs de Zeeschelde

3.7 Vegetation ecology of the alluvial plain of the Zeeschelde

Bart Vandevoorde, Piet De Becker,Wim De Belder, Erika Van den Bergh.
IN-medewerkers in andere cellen: Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Natuur, AWZ afdeling Zeeschelde
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Figuur 3.7 Verspreiding van grondwaterafhankelijke
plantensoorten of freatofyten in de polder van Kruibeke,
Bazel en Rupelmonde. De verspreiding van de freatofyten
geeft de zones weer met de hoogste grondwaterstanden
(de grootte van de symbolen is evenredig met het aantal
aangetroffen freatofyten).

Distribution of phreatophytic plants in the polder of
Kruibeke, Bazel and Rupelmonde.The distribution reflects
the locations with the highest groundwater levels (the size of
the symbol is in proportion to the number of
phreatophytes).
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Op verschillende vlakken levert het IN, vanuit een
ecologische invalshoek, bijdragen aan het beheer en
beleid van de Zeeschelde en haar zijrivieren.
Er wordt meegewerkt aan een globaal ecologisch
herstelplan met een maximale afstemming van de
verschillende functies van het estuarium als inzet. In
1999 werd een verkennende studie gemaakt naar
de mogelijkheden om ecologisch herstel van de
Zeeschelde te koppelen aan maatregelen voor
veiligheid en scheepvaart. Aan verschillende stappen
in dit proces worden bijdragen geleverd. Zo werd
in 2002 gewerkt aan een inventaris van
maatschappelijke randvoorwaarden voor
herstelprojecten op gemeentelijk niveau. In het
traject van de Langetermijnvisie voor het Schelde
estuarium (LTVS) werd naar aanleiding van het
Tweede Memorandum van Vlissingen (maart 2002)
de projectgroep PROSES opgericht. Deze moet de
situatieschets 2010 opstellen en onderwerpen aan
een Maatschappelijke Kostenbaten Analyse. Een
natuurontwikkelingsplan voor het hele Schelde-
estuarium is één van de peilers van deze
situatieschets. Samen met RIKZ en LNV voerde het
IN hiervoor een voorstudie uit. Het
natuurontwikkelingsplan zelf wordt uitgewerkt door

RIKZ, IN en UIA samen.
Uitgevoerde of geplande herstelmaatregelen en
‘ecologisch gerichte’ bijsturingen van
beheermaatregelen in de Zeeschelde en haar
valleigebied worden door het IN onderbouwd en
geëvalueerd. In overleg met verschillende diensten
van AMINAL en het IBW wordt advies uitgebracht
voor nog uit te voeren Sigmawerken. De aan de
Sigmawerken en havenontwikkeling gekoppelde
m.e.r.’s worden opgevolgd. In 2002 kwamen de
werken aan Heusden ,Schoonaarde, Lillo, Drijdijck,
Steenlandpolder en het Paardenschor aan bod.
Tevens had een eerste evaluatie van de alternatieve
schorrandverdedigingen langs de Zeeschelde plaats.
Speciale aandacht gaat ook naar de implementatie
van de Europese richtlijnen en naar de verweving
van natuur- en havenontwikkeling in het Antwerps
havengebied. Het IN is vertegenwoordigd in de
strategische planning voor het linker
Scheldeoevergebied. Deelname aan het Europees
project "PARALIA nature" biedt de mogelijkheid om
de ontwikkelingen in het Antwerps havengebied en
de implementatie van de Europese vogel- en
habitatrichtlijnen in een ruimer kader te situeren.

3.8 Ecologisch herstel en natuurontwikkeling in de Zeeschelde

3.8 Ecological rehabilitation and nature development along the Zeeschelde

Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde, Ingrid Verbessem, Ingrid Baten
IN-medewerkers in andere cellen: Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: UIA, UGent, RUCA, NIOO-CEMO,WLB, AMINAL afdeling Natuur, AWZ afdeling
Zeeschelde
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Figuur 3.8 De alternatieve oever- en
schorrandverdedigingen langs de Zeeschelde (ca. 5
km verspreid tussen Branst en Dendermonde)
werden geëvalueerd met speciale aandacht voor :
sedimentatie, vestiging van vegetatie en macrobenthos
in de slibvakken, stevigheid van de perkoenpalen en
fixatie van de wilgenbussels. Hoogteligging in het
tijvenster, steilheid van de oever, plaatselijke
stroomsnelheid en golfslag door scheepvaart zijn sterk
bepalende factoren.

The alternative bank and marsh protection along the
Zeeschelde (ca. 5 km, in different sections between
Branst and Dendermonde) was assessed, focussing on
sedimentation, vegetation and macro-benthic
colonisation in the compartments, stability of the poles
and wicker.Tidal altitude, steepness, local current and
navigation waves are important determinants.
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De Ketenissepolder ontstond op een voormalig
schor tussen fort Liefkenshoek en Kallo sluis. De
specie die vrijkwam bij de aanleg van de
Liefkenshoektunnel werd er opgespoten tussen een
zomerdijk en de waterkerende dijk. Als
compensatie voor de aanleg van de Noordzee

containerterminal werd het gebied hersteld. In de
loop van 2002 werden het steenslag van de
zomerdijk en de opgespoten specie weer
verwijderd en het gebied werd afgegraven tot net
onder GHW met een zeer zwakke helling naar de
rivier toe. Op die manier ontstond er een goede

3.9 Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik- en schorgebied

3.9 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
Externe samenwerking:Tom Ysebaert (NIOO-CEMO), Patrick Meire (UIA), David Nijsen (UIA), Bert Frans (AWZ
afdeling Zeeschelde)
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Figuur 3.9
a.Vegetatiekartering van Ketenissepolder in het najaar van
2002. Delen met lichtgele basiskleur waren reeds geheel of
gedeeltelijk afgegraven tot op het gewenste niveau.
b. Sedimentatie/erosie op 3 punten langs de meest
stroomafwaarts gelegen raai(zie a.,nummering begint vanaf
de dijk naar de rivier toe) : aan de dijkvoet treedt erosie op,
op het lage slik was er aanvankelijk sedimentatie, daarna
eveneens erosie.

a.Vegetation map of the Ketenissepolder in august-
september 2002. Parts with a pale yellow background were
completely or partly brought to the desired level.
b. Sedimentation/erosion on 3 places along the most
upstream transect (see a, numbering starts from the dike
towards the river): near the dike erosion occurs, on the lower
mudflat the initial sedimentation was followed by erosion.
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uitgangssituatie voor de ontwikkeling van ca 30 ha
nieuw slik- en schorgebied waar zich geulen, platen,
zilte riet- en graslandvegetaties kunnen vormen.

De werken zijn pas echt beëindigd in januari 2003.
De monitoring startte echter in juni 2002.
Aangezien estuariene herstelprojecten het snelst
evolueren onmiddellijk na herstel van het
getijdenregime werd in elk deelgebied met
monitoring gestart naargelang de werken
vorderden. Op 6 dwarsraaien werden
sedimentatie/erosieplots en peilbuizen gezet. Alle
monitoring gebeurt in de transecten rond deze
dwarsraaien.Tweewekelijks wordt de sedimentatie-
erosie opgemeten.Van de bovenste laag worden
sedimentsamenstelling, organische stof en chlorofyl
a-gehalte bepaald. Maandelijks wordt het macro-
benthos bemonsterd om de vestiging van

bodemdieren te evalueren. De vegetatievestiging
wordt gevolgd aan de hand van een aantal
permanente kwadraten. UIA analyseert
gedetailleerd vestiging en afsterven van vegetatie
langsheen de raaien aan de hand van digitale
fotografie. Luchtfotografie en topografische
opnamen zullen een meer globaal beeld opleveren
van de vegetatievestiging en de vorming van geulen.
Tenslotte zal het gebruik van het gebied door
watervogels en broedvogels opgevolgd worden.

Om de uitgangsituatie van de vegetatie vast te
leggen werden in augustus-september 2002
streeplijsten gemaakt. Het gebied werd hiertoe
opgedeeld in 13 min of meer homogene zones. De
belangrijkste vegetatiekenmerken van de
verschillende zones werden kort beschreven.
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In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen participeert het IN in een
onderzoeksproject waarin de aanleg van
landschapsdijken met brak, vervuild
onderhoudsbaggerslib uit de havendokken
geëvalueerd wordt. Milieuhygiënische risico’s,
ecologische potentie en mogelijkheid tot bebossing
worden onderzocht op een proefdijk ten Noorden
van de Zandvlietsluis (Antwerpen Rechteroever).
Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het
Laboratorium voor Bosbouw (UGent).

Naast de terugkerende monitoringactiviteiten
(opmeten van grondwaterpeilen, staalnamen voor
grondwaterkwaliteit, vegetatieopnames van de
permanente kwadraten) werd het afgelopen jaar
vooral aandacht besteed aan het opstellen van een
realistisch streefbeeld voor baggerdijken op langere
termijn. Daartoe werden vegetatieopnames
gemaakt op drie oude baggerstorten langs de Leie
(Beveren-Leie, Noorderwal te Deinze) en de
Bovenschelde (Kriephoek te Semmerszake) en op
verschillende opgespoten terreinen op Antwerpen
Linkeroever. De evolutie van een baggerstort blijkt
zeer sterk afhankelijk van de hydrologische
omstandigheden. Droge delen verruigen snel en
evolueren in het beste geval
tot een soortenarm wilgen-
of vlierstruweel, in het

slechtste geval tot een ondoordringbare
brandnetel- en distelzee.Vochtige tot natte stukken
hebben daarentegen veel meer potentie. Er kunnen
verschillende types moeras- en oevervegetatie op
ontwikkelen. Hoewel er zelden zeldzame soorten
aangetroffen worden, kan het bloeiaspect
spectaculair zijn. Het creëren van vochtige zones is
dus van groot belang om baggerstorten op langere
termijn een meerwaarde te geven. In samenwerking
met het IBW zullen de randvoorwaarden voor de
ontwikkeling van een interessante
baggerstortvegetatie meer in detail onderzocht
worden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een aantal
concrete inrichtingsvoorstellen voor nieuw aan te
leggen storten of dijken.

In 2003 gaat het ecotoxicologisch onderzoek van
start dat door derden zal uitgevoerd worden.
Hiervoor werd een bestek opgemaakt en er werd
een geschikte kandidaat geselecteerd.Ter
voorbereiding van het project zijn bladstalen
genomen voor analyse van o.a. zware metalen. De
resultaten dienen als input voor verdere evaluatie
van directe en indirecte humane risico’s met "Vlier-
Humaan" en andere modellen.

3.10 Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van Antwerpen)

3.10 Ecological research of a brackish sludge mound at Magershoek (port of Antwerp)

Frederic Piesschaert,Willy Huybrechts, Piet De Becker, Nico De Regge, Jan Soors
Externe samenwerking: Jan Mertens (UGent), Bart Vandecasteele (IBW)
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Figuur 3.10:
Grondwaterpeilen in de dijk te
Magershoek (blauwe lijn). Op de
meeste plaatsen daalt het peil
trapsgewijs met een duidelijke daling tijdens late lente en zomer en stabilisatie tijdens herfst en winter.
Op de laagste delen stabiliseert het peil echter rond het maaiveld (rode lijn).Ter vergelijking een
normale seizoensafhankelijke curve in het zandterrein rond de dijk (paarse lijn).

Evolution of groundwater levels at Magershoek (blue line).The level decreases during late spring and
summer and stabilizes during autumn and winter. However, at the lowest parts the level stabilizes
near the surface (red line). Compare with a normal season dependent curve in the sandy area around
the dike (purple line).
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In een uitgebreid meetnet worden sinds tientallen
jaren waterhoogtes en debieten gemeten op de
onbevaarbare waterlopen. Deze meetgegevens zijn
een essentiële pijler voor het waterbeleid in
Vlaanderen. Om verschillende redenen kunnen
dergelijke tijdreeksen fouten of abnormale waarden
bevatten. Een grondige doorlichting van die
tijdreeksen is nodig, met als doel het bekomen van
een algemeen beschikbare lijst van
geoptimaliseerde gegevens van peil, debiet en
neerslag. Bij de optimalisatie worden systematisch
alle tijdreeksen aangepakt; de prioriteiten worden
afgestemd op de modelleringen van de
oppervlaktewateren die in belangrijke mate op
deze meetgegevens steunen.

In een document werd de gebruikte methodologie
uitvoerig toegelicht. Hierbij werd ook de invloed
van de verbetering op de reeksen onderzocht.
Daarenboven wordt elk meetstation
gedocumenteerd met een gedetailleerd verslag
over de verbetering. De debietwaarden werden,
samen met de ‘onverbeterde’ reeks, d.w.z. de reeks
na transformatie met behulp van de optimale

debietkromme(n) on line ter beschikking gesteld op
ftp://www.instnat.be/users/pcabus

Eind 2001 werd gestart met  de verbetering van de
reeksen voor de modelleringstudies tijdens 2002
van AMINAL afdeling Water. Als eerste werd de
reeks van de Molenbeek te Geraardsbergen
verbeterd. Begin 2002 werd dan de Kemmelbeek te
Boezinge verbeterd.Voor de Barebeek beperkte de
verbetering zich tot een analyse van de
debietkromme, gezien dit station slechts actief is
sinds 1997. De reeks van de Dommel werd aan de
analyse onderworpen. Hieruit bleek dat de
verbetering niet zinvol is aangezien de reeks
voortdurend schommelingen vertoont met een
grootte van 5 tot 10 cm en een duur van enkele
uren.
In functie van bijkomende modelleringstudies eind
2002 en gedurende 2003 werden de tijdreeksen
van de Molenbeek te Massemen, Steenbeek te
Merkem. Aabeek te Bree, Bosbeek te Opoeteren ,
Mangelbeek te Lummen en de Ieperlee te Ieper
afgewerkt of aangevat. Deze reeksen zullen begin
2003 afgewerkt worden.

3.11 Optimalisatie en onderhoud van een hydrologische databank voor de onbevaarbare

waterlopen

3.11 Optimisation and maintenance of a hydrological database for non-navigable rivers in

Flanders

Pieter Cabus
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Water
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Figuur 3.11 Duurlijnen voor de
Steenbeek te Merkem. Duurlijnen
geven de overschrijdingkansen van
een bepaald debiet voor deze
reeks. In het rood zijn de kansen
voor de originele reeks
weergegeven, in het zwart de
kansen voor de verbeterde reeks.

Flow probabilities for the
Steenbeek at Merkem.These
represent the probability of a
certain flow for this station. In red
the probabilities for the original
data, in black those for the
"corrected" data.
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In de studie "Het meetnet op de onbevaarbare
waterlopen, optimalisatie van de peil- en
debietmetingen" zijn de bestaande meetplaatsen
onderzocht en zijn locaties van nieuwe
meetplaatsen aangeduid met het doel zoveel
mogelijk de voorkomende stroomgebiedkenmerken
te bemeten. De concrete uitwerking van de
voorstellen van de nieuwe meetplaatsen of de
verbetering van bestaande limnigrafen maakt het
voorwerp uit van aparte studies: de eigenlijke
uitbouw van de meetplaatsen.

Om de kans op een goede meetplaats zo groot
mogelijk te maken, wordt een schatting gemaakt
van de minimum en maximum waarden van peilen
en snelheden. Op basis van de topografische
opmeting die in het kader van de
stroomgebiedmodelleringen zijn uitgevoerd, wordt
in het rekenpakket ISIS een hydraulisch model
opgezet waaruit een debietkromme kan afgeleid
worden ter hoogte van het nieuwe meetpunt.Voor
ieder concreet geval is dit een basis om de keuze
te maken tussen de verschillende meetopstellingen:

een klassieke vlotterlimnigraaf met traditionele
ijkingmetingen voor de debietkromme, een vaste
sectie met al dan niet een permanente
snelheidmeter of een echte meetgoot. Ook de
typen meettoestellen kunnen beter gekozen
worden door de beperkingen van de meters te
vergelijken met de mogelijke minimum en
maximumwaarden. In vergelijking met de vorige
toestand met enkel vlotterlimnigrafen en
traditionele ijkingen krijgt het nieuwe meetnet een
diversiteit aan meettoestellen en –methoden.

In 2002 werden de meetplaatsen in de
stroombekkens van de Brugse Polders, de
Bovenschelde, de Demer en de Dijle bestudeerd.
Voorlopig beperkte Afdeling Water zich tot de
grotere stroomgebieden, en werden kleinere
stroomgebieden alleen beschouwd indien deze een
directe bijdrage leveren tot de watersysteemkennis
van de grotere stroomgebieden, b.v. in
bovenstroomse delen als boodschapper van de
evolutie van hoogwatergolven.

3.12 Uitbouw van het limnimetrisch net op de onbevaarbare waterlopen

3.12 Implementation of the limnimetric network in the non-navigable watercourses

Marcel Voet, Johan Eylenbosch
Externe samenwerking: AMINAL afdeling Water

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 3.12: Limnigraaf AMWA894 op de Perlinkbeek te Mater. Een voorbeeld van een
station met een slechte debietkromme als gevolg van onaangepaste meetinfrastructuur en
–apparatuur (a) foto van de locatie (b) debietkromme.

Hydrographic station AMWA894 on the Perlinkbeek at Mater.This station has a poorly
defined Q-h-relation, due to inappropriate infrastructure and equipment. (a)picture of the
location (b)Rating curve: waterlevels-waterflows.
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AMINAL afdeling Water werkt sinds verschillende
jaren aan een totaalpakket van studies, overleg en
beleidplanning voor de aanpak van het
waterbeheer op de onbevaarbare waterlopen. De
waterkwantiteitaspecten worden bestudeerd in
modelleringstudies. In een meerjarenprogramma
wenst de afdeling Water alle belangrijke waterlopen
van eerste categorie te modelleren. Eind 2002 zijn
er reeds een 15-tal modellen beschikbaar en zijn
een vijftal studies lopende.

Deze modellen vormen een belangrijke
informatiebron voor waterbeheer en onderzoek.
Verschillende gebruikers van deze modellen
(waaronder de afdeling Water zelf) hebben nood
aan wetenschappelijke ondersteuning bij de
toepassing van modelleringresultaten of bij
voorstudies, voorafgaand aan een uitgebreidere
modellering.

Zo werkt de afdeling Water al verschillende jaren
aan een totaalproject in het bekken van de Zwalm.
Op basis van de modelleringstudies en een
ecologische inventarisatie wordt aandacht besteed
aan 4 vismigratieknelpunten en worden 6
overloopgebieden ingericht om  de wateroverlast
te beheersen.

Om de invloed van hydrologisch-hydraulische
ingrepen op de ecologie van de vallei in te schatten
was er nood aan objectieve criteria. Op basis van
de beschikbare limnigrafische gegevens en met
behulp van de OWKM-modelleringstudies Zwalm
en Molenbeek-Brakel en de terreinopmeting in de
overloopgebieden werden duur en frequentie van
de overstromingen, grootte van de overstroomde
zones en de waterstand in de overloopgebieden
bepaald.Verder werden enkele mogelijke scenario’s
geanalyseerd.

Ook binnen de inrichting van de Waaslandhaven
dienen compensaties te worden voorzien voor de
schade die wordt toegebracht aan de natuur. De
waterkwaliteit van de Grote Watergang wordt als
beperkend ervaren om de omgeving van deze
waterloop als compensatie te beschouwen. Er werd
onderzocht om een deel van de Noordelijke
Watergang, al dan niet deels, af te sluiten van de
rest van het hydrologisch systeem. Omdat het
afvoergedrag van de verschillende polders en het
gebied van de hoge landen minder gekend is, is een
evaluatie van dit voorstel gemaakt, voorafgaand aan
de mogelijke modelleringstudie.

3.13 Hydrologische en hydraulische modellering van de onbevaarbare waterlopen in

Vlaanderen: begeleiding van de modelleringstudies en onderhoud bestaande modellen

3.13 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

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 3.13 Waterdiepten in het overloopgebied op de
Zwalm te Michelbeke bij vulling van het gebied tot de
overstorthoogte (d.w.z. de hoogte waarbij het gebied volledig
gevuld is) : wit = 0 cm, donkerblauw = 253 cm waterdiepte.
Dit overloopgebied is een "on-line" overloopgebied waarbij de
beek zich doorheen het gebied verplaatst.

Water depths in a floodplane of the Zwalm at Michelbeke,
when completely filled.(white= 0 cm, dark blue = 253 cm
waterdepth).This is a "on-line" floodplane with the river
situated in it.
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Bodemerosie is algemeen erkend als de belangrijkste
bron voor de sedimentaanvoer naar de waterlopen.
Het hellend gebied van West- en Oost-Vlaanderen, en
de stroomgebieden van Demer en Dijle leveren de
grootste bijdrage: de erosiegevoelige leembodems
liggen onder een grote helling waardoor de
sedimentaanvoer naar de waterlopen belangrijk is in
hoogwaterperioden. Om uiteindelijk te kunnen
beschikken over gemeten tijdreeksen van de
sedimentvracht is de Afdeling Water begonnen met de
uitbouw van een sedimentmeetnet. De start is
gegeven in de kleinere stroomgebieden van de
Vlaamse Ardennen met 8 meetplaatsen waar een
aanzienlijk erosierisico aangenomen wordt. In 2003 is
de bouw van meetplaatsen voorzien in het
zuidoostelijk deel van het Demerbekken, en op termijn
streeft men naar een gebiedsdekkende informatie over
geheel Vlaanderen.

Continue sedimentmetingen in waterlopen zijn een
nieuw gegeven in Vlaanderen en geven aanleiding tot
experimenteel onderzoek met betrekking tot de
verschillende soorten (merken) meettoestellen en
meetopstellingen. Dit moet zowel onder labo- als
veldomstandigheden gebeuren, waarbij de
weeromstandigheden een belangrijke rol spelen. Het
uitvoerig testen van dataloggers, snelheidsensoren en
turbiditeitsensoren heeft geleid tot een aanzienlijke
verbetering van de meetopstelling en de
betrouwbaarheid van de apparatuur. De testfase zal
ook in 2003 nog doorlopen waarbij vooral andere
typen turbiditeitmeters worden onderzocht.

Alle sedimentberekeningen steunen op het
waterdebiet en op de concentratie aan zwevende
deeltjes in het water. Om deze te meten worden op
bepaalde ogenblikken stalen genomen en vergeleken
met continue turbiditeitmetingen: men bekomt aldus

ijkingen die analoog zijn aan de
snelheidmetingen voor een
gewone debietkromme.
Sedimentmetingen zijn derhalve
complexer dan de gewone
(water)debietmetingen. In een
aantal kleinere stroombekkens
worden sedimentexport-
berekeningen uitgevoerd.
De nauwkeurigheid van deze
sedimentberekeningen is
theoretisch moeilijk te vatten en
wordt daarom getest door zowel
de instroom als de uitstroom van
een wachtbekken te bemeten:
het verschil in sedimentvracht
moet terug gevonden worden in
de aanslibbing van het bekken.

3.14 Erosie en sedimenttransport in onbevaarbare waterlopen

3.14 Erosion and sediment transport in non-navigable watercourses

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

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 3.14
(a) Sedimentconcentraties en
debieten gedurende de
hoogwaterperiode van december
2002. (b) ijkingverband tussen
sedimentconcentratie en turbiditeit.

(a) Sediment concentrations and
water flows during the flood flows in
December 2002. (b) rating curve:
sediment concentration - turbidity.
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In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) voerde het IN in 2002 een studie uit rond
de typologie van alle oppervlaktewateren in
Vlaanderen. De typologie moest in regel zijn met
de voorschriften van de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRLW, 2000/60/EG), en moest opgeleverd
worden in een gebiedsdekkend GIS voor heel
Vlaanderen.

Het realiseren van een meetnet voor ecologische
monitoring van oppervlaktewateren in Vlaanderen
wordt in grote mate gestuurd door de
verplichtingen die opgelegd worden door de
KRLW. Deze verplicht de lidstaten om :
- de oppervlaktewateren onder te verdelen in
categorieën en typen
- voor elk type per component van de
levensgemeenschap een referentiekader uit te
werken 
- een ecologisch beoordelingssysteem op te maken
dat de afstand t.o.v. dat referentiekader bepaalt en
kwaliteitsklassen onderscheidt.

De eerste fase in dit proces, bestaande uit de
indeling van alle oppervlaktewateren in Vlaanderen
in categorieën en typen, werd onderzocht in dit

project.Vooreerst werden alle oppervlaktewateren
onderverdeeld in één van de volgende categorieën:
rivieren, meren, overgangswateren en kustwateren.
Terwijl de typologie opgemaakt moest worden om
de biotische levensgemeenschappen op een
gedifferentieerde en natuurgerichte wijze te
beoordelen, diende dit evenwel zuiver op
abiotische descriptoren te berusten. Per categorie is
daarom een eenvoudige typologie uitgewerkt die
voldoet aan de minimale eisen van de KRLW met
vaststaande variabelen en klassengrenzen (systeem
A). Aansluitend werd per categorie op basis van de
bestaande studies in Vlaanderen een meer
ecologisch onderbouwde en verfijnde typologie
uitgewerkt die voldoet aan de KRLW en een meer
realistische weergave is van de diversiteit aan
oppervlaktewateren in Vlaanderen (systeem B).
Deze aanpak werd verkozen en de gekozen
variabelen en klassengrenzen werden
beargumenteerd voor de typologie van de
oppervlaktewateren.
Tenslotte werd een CD-ROM afgeleverd met
digitale bestanden (binnen GIS Arcview3.2) die de
verschillende categorieën en typen op Vlaamse
schaal gebiedsdekkend weergeven.

3.15 Typologie van de oppervlaktewateren in Vlaanderen volgens de eisen van de

Kaderrichtlijn Water

3.15 Typology of surface waters in Flanders according to the Water Framework Directive

Hans Jochems, Erika Van den Bergh
IN-medewerkers in andere cellen: Anik Schneiders, Luc Denys

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 3.15 GIS-voorstelling
van de rivierorde volgens
Strahler, als maat voor de
vertakkingsgraad van rivieren
gebruikt als beschrijvende
variabele

GIS-visualisation of river
Strahler-order, a measure for
the bifurcation of rivers and
used as descriptive variable
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In dit project wordt een methode opgebouwd om
de ecologische kwaliteit van meren en rivieren te
bepalen aan de hand van monitoring van
macrofyten. Hiervoor moet specifiek voor
Vlaanderen een referentiekader, een
evaluatiesysteem en een meetnet worden
opgesteld.

Het referentiekader moet per type
oppervlaktewater toelaten om op een
gestandaardiseerde manier plantenopnames te
toetsen. Binnen elk watertype wordt hiervoor een
typespecifieke referentiesoortenlijst opgesteld met
de macrofyten die van belang zijn om de
ecologische toestand te kunnen inschatten. Een
voorwaarde voor opname in de plantenlijst is dat
de ecologie van de soorten voldoende bekend is in
de literatuur. Hiertoe wordt de informatie van de
FLOWER-databank als uitgangspunt genomen,
gecombineerd met expertkennis en
literatuurgegevens. Aan deze lijst wordt per
plantensoort informatie gehangen over diens
kenmerkendheid voor water of oever, zeldzaamheid
en gewenste bedekkingsgraad.

Op basis van veldwerk in twee locaties, uitgevoerd
in augustus 2002 door personen van resp. IN,
Plantentuin en UIA, worden beschrijvende
variabelen geselecteerd die van belang zijn bij een

efficiënte monitoring van watervegetaties. Presentie,
frequentie en abundantie van macrofyten, en de
tijdsduur nodig om ze op te meten worden tegen
elkaar afgewogen. Uit een analyse hiervan wordt
een voorstel gedaan voor een standaard
veldprotocol.

Een evaluatiesysteem wordt tenslotte
gepresenteerd. In de Kaderrichtlijn Water wordt de
‘afstand tot de referentie’ als graadmeter voor de
kwaliteit gebruikt. Op basis van de waardemeters
uit de referentiesoortenlijst wordt een waarde
berekend die herschaald wordt naar een waarde
tussen 0 en 1. Door vergelijking van de
opnamescore met die voor de referentiesoortenlijst
door middel van een kwaliteitsratio (EQR), kan dan
ingeschat worden wat de ecologische toestand is
van de locatie. Binnen dit scoresysteem worden
scoreklassen toebedeeld aan een bepaalde
ecotoopkwaliteit. Klasse 1 "Zeer goed" betekent
een taxonomische samenstelling die vrijwel geheel
overeenkomt met een onverstoord systeem. Klasse
2 "Goed" houdt lichte veranderingen in in
vergelijking met de referentiesituatie. Klasse 3
"Matig" duidt op matige verandering in gemiddelde
abundanties, matige afwijking van de systeemeigen
waterplantengemeenschap en een significante
verstoring tegenover de goede toestand.

3.16 Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten'

voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water

3.16 Development of a score or index for the biological quality element ‘macrophytes’ for

Flemish rivers and lakes according to the European water Framework Directive

Hans Jochems
IN-medewerkers in andere cellen: Anik Schneiders, Luc Denys, Jo Packet,Wouter Van Landuyt
Externe samenwerking: Leo Vanhecke, Koen Es (Plantentuin Meise), Ludwig Triest (VUB), Kurt Knuysen (UIA),
Gaby Verhaegen (VMM), Koen Martens (AMINAL afdeling Water)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002
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Het directe ingrijpen van de mens op natuur
omwille van natuurbehouddoelstellingen en de
relatie van natuur tot de organisatie van de ruimte
staan centraal in deze onderzoekscel.
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 zal ook meer en
meer aandacht gaan naar de haalbaarheid (d.w.z.
betaalbaarheid en kostefficiëntie) van het beheer.
Onze topics zijn ingegeven door deze verwachte
trends en omvatten volgende globale
onderzoeksgebieden:

• ontwikkelen van methoden om de toestand
van de natuur te evalueren in het landelijk
gebied en in natuurreservaten en uitbouw van
een geïntegreerd monitoringnetwerk voor
beide organisatieniveaus, inclusief studie op

internationaal niveau van het belang van
groene dooradering van het landbouwgebied;
daarbij gebeurt ook onderzoek naar de rol
van kleine, suboptimale habitats in een
versnipperd landschap;

• onderzoek van processen in ecosystemen met
een hoge natuurlijke dynamiek (met intrinsiek
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 mesotrofe vennen, heidegebieden en
kustduinen;

• onderzoek van plant-dierinteracties in het
kader van de toenemende belangstelling voor
begrazingsbeheer als meest haalbare
beheersvorm in grootschalige natuur;

• onderzoek naar de afbakening van praktisch
hanteerbare eenheden, dit zowel op het
landschapsniveau (ecodistricten) als op het
biotoop- en gemeenschapsniveau
(natuurtypes).

Cel 4. Landschapsecologie en Natuurbeheer

Geert De Blust (co-celcoördinator), Maurice Hoffmann (co-celcoördinator), Raphaël De Cock,Wim De Belder (50%),
Sam Provoost,Anne Ronse, Stijn Vanacker,Alexander Van Braeckel, Kris Van Looy, Edward Vercruysse (50%)
Externe samenwerking: Rein Brys (KUL), Eric Cosyns, Birgit De Fré,Tine Degezelle, Else Demeulenaere, Indra
Lamoot, Floris Vanderhaeghe (UGent)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002
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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
expectation 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 topics are driven by these expected trends in
nature policy questioning and deal with the
following general research items:

• research of methods to evaluate the state of
nature in rural areas and nature reserves,
cumulating in an integrated monitoring

network for both organisation levels; this
includes research at the international level,
such as green veins in the agricultural
environment; it further includes research on
the role of small, sub-optimal habitats for
nature in fragmented agricultural landscapes;

• 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 Grensmaas;

• Research on several, so-called ‘ver’-themes
(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 most feasible
management tool;

• Research on the delimitation of practically
feasible units at the landscape level (eco-
districts), at the biotope and at the plant
community level.

Research Group 4. Landscape Ecology and Nature Management

Geert De Blust, Maurice Hoffmann (group coordinators) Raphaël De Cock,Wim De Belder (50%), Sam
Provoost, Anne Ronse, Stijn Vanacker, Alexander Van Braeckel, Kris Van Looy, Edward Vercruysse (50%)
External cooperation: Rein Brys (CULouvain), Eric Cosyns, Birgit De Fré,Tine Degezelle, Else Demeulenaere,
Indra Lamoot, Floris Vanderhaeghe (Ghent University)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002
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Om aan de bepalingen van het uitvoeringsbesluit in
verband met de erkenning en het beheer van
natuurreservaten (B.Vl.R. 29.06.1999; B.S. van
18.09.1999) te voldoen werd een systeem
ontwikkeld om de effectiviteit van het beheer van
natuurreservaten op te volgen. Er werden
verschillende detailniveaus van monitoring
gedefinieerd. Opdat de monitoringgegevens
achteraf integreerbaar zouden zijn, werd
coördinatie, centralisatie en integratie door een
centrale instantie als een absolute noodzaak
aangegeven.

In functie van de toenemende monitoringinspanning
werden vier monitoringniveaus onderscheiden, met
name basis-, standaard-, meetnet- en intensieve
monitoring. Het evaluatieniveau neemt in dit
hiërarchische (getrapte) model toe van:

• een 1:1 verhouding, waarbij de
monitoringresultaten vooral bruikbaar zijn
voor het reservaat waar de gegevens in
verzameld zijn, over 

• globaal, waarbij de resultaten meer algemene
conclusies toelaten over de bijdrage die de
reservaten tot de biodiversiteit leveren en de
veranderingen die hierin optreden, over

• globaal en intensief, waarbij aan de hand van
een representatief aantal reservaten een
uitspraak kan gedaan worden over de
toestand van de natuur in Vlaanderen, naar

• globaal/causaal niveau, waarbij ook een
verklaring kan gevonden worden voor
eventueel optredende veranderingen.

Het ligt in de bedoeling dat dit getrapte
monitoringsysteem in de toekomst zowel in
erkende als Vlaamse natuurreservaten zou worden
toegepast, opdat enerzijds een degelijke
beheersevaluatie voor elk reservaat mogelijk wordt,
maar waarbij anderzijds ook betrouwbare
informatie vergaard wordt die een globale evaluatie
van de bijdrage van natuurreservaten aan
biodiversiteit en landschap mogelijk maakt.

4.1 Ontwikkeling van een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie van

natuurreservaten in Vlaanderen

4.1 Development of a hierarchical monitoring system for evaluation of management practice

in nature reserves in Flanders

Maurice Hoffmann
IN-medewerkers in andere cellen: Jean-Pierre Maelfait
Externe samenwerking: Else Demeulenaere, Filiep T’Jollyn Kirsten Schollen, Viki Vandomme (UGent)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.1
Overzicht van de op te volgen parameters en de gebruikte
monitoringmethode per niveau in het getrapte
monitoringsysteem voor de opvolging van beheer in
natuurreservaten (BM = basismonitoring; SM =
standaardmonitoring; MM = meetnetmonitoring; IM =
intensieve monitoring) (zie pg 69).

Survey of parameters to be monitored and monitoring
method per hierarchical monitoring level in a generally
applicable monitoring system for the evaluation of
management in nature reserves (BM = basic monitoring;
SM = standard monitoring; MM = network monitoring; IM =
intensive monitoring) (see pg 69).
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Het onderzoek naar het habitatgebruik en
foerageergedrag van grote herbivoren maakt deel uit
van de wetenschappelijke opvolging van het
begrazingsbeheer in de Vlaamse kustduinen.Aandacht
gaat naar drie soorten paardachtigen in drie
natuurreservaten: ezels in de Houtsaegerduinen (80
ha), Shetlandpony's in het zuidelijk begrazingsblok (60
ha) van de Westhoek en Haflingerpaarden in Dunes
fossiles de Ghyvelde (80 ha).

• Het onderzoek naar graasgedrag en
habitatgebruik van de Haflingerpaarden in
Ghyvelde werd afgerond. De tijdsbesteding van
de grazers, gedurende de dag, bevestigen de
literatuur betreffende, al dan niet wilde, vrij
foeragerende paarden. De graasduur is aan de
hoge kant, vooral in herfst en winter, wat een
gevolg kan zijn van de eerder lage
voedselkwantiteit en –kwaliteit van de
begraasde habitattypes. Zandzegge
gedomineerde graslanden worden het meest
intens begraasd, gevolgd door mosduinen.
Ruigtes, struweel en bos blijven quasi

onbegraasd. De paarden grazen meer in de
mosduinen in winter en lente, wat een verlaging
van de graasdruk op de graslanden in deze
seizoenen met zich meebrengt (zie fig. 4.2).Aan
de hand van literatuur en onze bevindingen in
de andere terreinen verwachtten we dat de
paarden in de seizoenen met een lage
vegetatieproductie hun habitatgebruik zouden
uitbreiden naar de ruigtes, struwelen en bos. Dit
werd echter niet bevestigd door de resultaten
binnen dit onderzoek. Mogelijk grazen de
paarden er wel meer ’s avonds en ’s nachts.

• Het onderzoek naar het effect van lactatie op
graasgedrag en habitatgebruik bij ezels en
pony’s werd verder gezet; de resultaten zijn
verwerkt in publicatievorm.

• In het kader van het onderzoek naar
mogelijke competitie of faciliëring tussen twee
soorten grote grazers, waar die in een zelfde
terrein foerageren, werd het terreingebruik en
het graasgedrag van paarden en runderen
vergeleken.

4.2 Habitatgebruik en foerageerstrategie van grote herbivoren in kleinschalig

kustduinlandschap

4.2  Habitat use and foraging strategy of large herbivores in a small-scaled dune landscape

Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: Indra Lamoot (UGent)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.2 
Proportie van de totale graasduur,
gespendeerd in elk habitattype (grasland,
mosduin, ruigte, struweel, bos), van Haflingers
in het natuurreservaat Ghyvelde gedurende
het gehele jaar en in de verschillende
seizoenen. Percentages zijn gebaseerd op de
gemiddelde graastijd per 6 uur
observatieperiode, gecorrigeerd voor
habitattype - beschikbaarheid

Proportion of the total grazing time spent in each habitat type (grassy vegetation, grey
dune, roughage, scrub, woodland) in the nature reserve Ghyvelde, over the whole year
and in the different seasons. Percentages are based on the mean time grazing per 6
hours observation time, corrected for the availability of the habitat types.
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Tijdens drie opeenvolgende seizoenen (zomer
2001-winter 2002) werd de voedingsecologie van
twee vaak in het natuurbeheer ingezette grazers nl.
Konik en Schots hooglandrund vergeleken in het
duingebied Westhoek-Noord (De Panne).
• Grazen is veruit de belangrijkste activiteit van deze

dieren: Koniks besteden hieraan significant meer tijd
dan runderen: gemiddeld 74% versus 42%.

• Beide soorten vertonen een voorkeur voor de
grasrijke ruigten in het gebied, struwelen en
schaars begroeid mos- en helmduin worden
gemeden (vergelijking met de resultaten
gepresenteerd in 4.2 toont aan dat
habitatvoorkeur sterk terreinafhankelijk en allicht
ook diersoortafhankelijk is).

• Voor beide diersoorten zijn grasachtigen veruit
de belangrijkste dieetcomponent maar Koniks
consumeren hiervan significant meer dan
runderen resp. 85 versus 74%.

• Het begrazen van grasachtigen gebeurt bij
voorkeur in een eerder korte vegetatie. De
Koniks vertonen een uitgesproken voorkeur voor
een grasmat van minder dan 10cm hoogte, de
runderen daarentegen begrazen de net iets
hogere (10-30cm) grasrijke voedselplekken.

• Zowel Konik als rund vullen hun dieet aan met
kruiden en houtige soorten. Kruiden zijn een
belangrijke component
in het zomerse
runderdieet (30%), in
herfst en winter neemt
het belang van houtige
soorten toe (resp. 11
en 7%).

• Het winterse runderdieet bevat in vergelijking tot
het Konikdieet een significant groter aandeel
houtig plantenmateriaal (7% versus 3% van de
droge stof inname, DSI).

• Op het niveau van de plantensoorten en op basis
van de dieetselectiviteitindex zijn gestreepte witbol
en gewoon struisriet de belangrijkste
voedselbronnen voor Konik. De runderen
consumeerden voornamelijk gestreepte witbol. Op
basis van het aantal geconsumeerde happen zijn ook
zeggen en russen (zomp- en greppelrus) een
belangrijke component in het Konikdieet.Wolfspoot,
wilde liguster en een mengsel van
duingraslandplanten zijn samen met gestreepte
witbol in vergelijking tot andere plantensoorten
beduidend meer behapt geweest door de runderen.

• Zowel runderen als paarden kunnen, onder een
extensief jaarrond begrazingsregime met succes
ingezet worden in het natuurbeheer bv. om in het
natuurbehoud minder gewenste, vaak dominante,
grassoorten terug te dringen zoals gewoon
struisriet en gestreepte witbol. Uitbreiding van
struweelsoorten wordt minstens vertraagd,
terugdringen van struweel lukt evenwel niet.

4.3 Vergelijkende analyse van de dieetsamenstelling en habitatselectie van Konik pony en

Schots hooglandrund in een kustduingebied

4.3  A comparative analysis of diet composition and habitat selection of Konik pony and

Highland cattle in a coastal dune area

Maurice Hoffmann, Edward Vercruysse
Externe samenwerking: Eric Cosyns,Tom Neels,
Carolien Meert (UGent)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.3
Foerageergedrag en dieet van Konik en Schots hooglandrund in het Vlaams natuurreservaat Westhoek. (a) Verdeling van de graastijd in de
herfst en winter over grazige vegetatietypes, ingedeeld volgens vegetatiehoogte. (b) Globale dieetsamenstelling in herfst, winter en zomer.

Foraging behaviour of Konik pony and Highland cattle in the nature reserve The Westhoek. (a) Distribution of grazing time over grassy
vegetation types, classified according to vegetation height. (b) Global diet of Konik pony and Highland cattle in autumn, winter and summer.

(a) (b)
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Om inzicht te verwerven in de factoren die
bijdragen tot het ontstaan van soortenrijk(er)
grasland uit een voordien soortenarm, door
gewoon struisriet gedomineerd, grasland, is in de
zomer 2001 een experiment gestart in de
Westhoek Zuid (De Panne). Het mogelijk effect
van vier factoren (competitie van aanwezige
planten, al dan niet onderdrukt door plaggen, al dan
niet toevoegen van mest (rund respectievelijk
pony), al dan niet uitsluiten van kleine
herbivoren/granivoren) werd onderzocht in een
"randomized block" opstelling.
In de meststalen werden, onder serrecondities,
regelmatig kiemkrachtige zaden aangetroffen van
onder meer zandmuur, zomp- en greppelrus,
straatgras, gewone hoornbloem, gestreepte witbol,
ruw beemdgras, liggende/tengere vetmuur, veld-
/gewone ereprijs. De bodemzaadbank bestond
vooral uit grote brandnetel, echt
duizendguldenkruid, veld-/gewone ereprijs, witte
winterpostelein, sint-janskruid en vogelmuur.

De eerste resultaten (voorjaar 2002) wijzen op het
positief effect van plaggen op de vestiging van het
aantal juveniele individuen van de onderzochte
plantensoorten (zie supra).Voor een aantal soorten

is tevens een significant positief effect vastgesteld
onder de "mestbehandeling": er zijn meer planten
van greppelrus aangetroffen in de proefvlakjes met
mest. Gewone hoornbloem werd meer geteld in
de proefvlakjes met rundermest. Effecten van kleine
herbivoren waren globaal niet significant.Witte
klaver werd nochtans significant meer aangetroffen
bij uitsluiting van deze dieren terwijl ereprijs meer
aangetroffen werd in de proefvlakjes die niet
afgeschermd waren van begrazing en defecatie
door deze diersoorten.
De analyse in de zomer van 2002 bevestigt
grotendeels de voorjaarsresultaten.

Alhoewel nog enigszins voorbarig is het aannemelijk
dat zowel natuurtechnische ingrepen (plaggen) in
combinatie met inbreng van zaden via de mest van
grote (en kleine?) grazers kunnen resulteren in een
verhoogde vestigingskans van graslandsoorten. Het
plaggen kan in begraasde gebieden overigens lokaal
vervangen worden door dierlijke activiteiten, zoals
rollen en vertrappen van de vegetatie. Door
verdere aanpassing van de experimentele
omstandigheden zullen in de toekomst ook
uitspraken mogelijk zijn over de vestigingskansen
van veeleisender graslandsoorten.

4.4 De betekenis van beheer, endozoöchorie en bodemzaadbank voor de ontwikkeling van

soortenrijk grasland

4.4 The role of nature management, endozoochory and seed bank for the development of

species rich grassland

Maurice Hoffmann,Ward Vercruysse, Sam Provoost
Externe samenwerking: Eric Cosyns, Hadewich Vervaet (UGent)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.4
Kiemingsexperiment in veldsituatie in gemaaide gewoon
struisrietgedomineerde vegetatie (randomized block
opstelling met 12 replica’s): gemiddeld aantal
kiemplanten per behandeling. C = controle; P =
geplagd; S = met mest van Shetland pony; H = met
mest van Schots hooglandrund; - = beschermd tegen
kleine vertebrate herbivoren en granivoren. Lichtgroen
behandelingen hebben een significant lager aantal
kiemplanten dan donkergroene behandelingen.

Germination experiment under field conditions in a
Calamagrostis epigejos dominated mown grassland
vegetation (randomised block design; 12 replicas): mean
number of seedlings per treatment. C = control; P =
sod-cut; S = dung of Shetland pony added; H = dung of
Scottish Highland cattle from the surrounding area added; - = protected against
herbivory and granivory by small vertebrates. Light green treatments have
significantly less seedlings than dark green treatments.
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In 2002 werd bijzondere aandacht besteed aan
duinstruwelen en het veldwerk was ook grotendeels
hierop gericht.Voor dit onderzoek wordt
samengewerkt met vier scriptiestudenten van de
Universiteit Gent (Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische Wetenschappen). Een eerste
deelstudie omvat de vegetatiekundige opname van ca.
125 proefvlakken en heeft als doel een onderbouwde
typologie op te stellen.Twee deelstudies maken
gebruik van ingezamelde delen van stammetjes van
voornamelijk wilde liguster en duindoorn.
Houtanatomisch onderzoek van dit materiaal moet
een beeld geven van de groeikarakteristieken van
deze soorten in functie van standplaatsfactoren en
meteorologische omstandigheden. Een laatste project
omvat een gedetailleerde kartering van een aantal
specifieke struiksoorten waarmee auto-ecologie en
verbreiding zullen onderzocht worden. De resultaten
van dit onderzoek worden verwacht in de tweede
helft van 2003.

Een tweede belangrijke veldwerkronde werd
besteed aan het opnemen van de permanente

kwadraten in het kader van de monitoring van het
gevoerde beheer in de duinreservaten; deze
monitoring ging in 1997 van start. Een eerste
verwerking van de gegevens werd aangevat. Figuur
4.5. toont een voorbeeld van de beheersresultaten.
Begrazing blijkt een effectief middel om vergrassing
van duinvalleien (hier met hennegras) tegen te gaan
en ecologisch meer kieskeurige soorten zoals
waternavel te bevorderen. De resultaten zijn
uiteraard sterk afhankelijk van de begrazingsdruk en
zijn derhalve niet zomaar te extrapoleren naar
andere terreindelen. Maaien is een meer gerichte
beheersmaatregel maar geeft, zoals het voorbeeld
illustreert, ook niet steeds de verhoopte resultaten.
Het beeld wordt sterk beïnvloed door de
uitzonderlijk hoge grondwaterstand van de voorbije
jaren, die blijkbaar een behoorlijk dominante
stempel drukt op de vegetatie-ontwikkeling. Dit
leert ons ook dat het onderscheiden van
"natuurlijke" en antropogene trends (in casu het
beheer) in de evaluatie van de
vegetatieontwikkeling niet op korte termijn kan
gebeuren.

4.5 Ecologisch onderzoek in het kustduinecosysteem, monitoring duinbeheer en

vegetatiedynamiek

4.5 Ecological research in coastal dunes, monitoring of management and vegetation dynamics

Sam Provoost, Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: Hans Beeckman (KMMA), Kristine Vandermijnsbrugge (IBW), Jan Cuvelier, Leen
Declerck, Frédéric Maes, Hans Vanwynsberghe (UGent)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.5
Evolutie van de gemiddelde bedekking van (a) hennegras en (b) waternavel in permanente kwadraten onderworpen aan drie
verschillende beheersvormen in de Parnassiapanne (Vlaams Natuurreservaat "De Westhoek", De Panne).

Trend in mean coverage of Calamagrostis canescens and Hydrocotyle vulgare in permanent plots subject to three different
management regimes in the Parnassiapanne (Nature Reserve "De Westhoek", De Panne).
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Natuurtypen worden in principe afgebakend op
basis van een vegetatietypologie. Als basis hiervoor
werd in de voorbije jaren de vegetatiedatabank
Vlavedat opgebouwd, inmiddels bestaande uit
ongeveer 25.000 vegetatieopnamen uit Vlaanderen.
Voor deze gegevens werd in Access een relationele
databank ontwikkeld waarin ook de coördinaten
van de opnamen werden opgenomen, die via de
koppeling met ArcView de mogelijkheid geven om
de opnamenverspreiding te visualiseren. De eerste
afbakening van natuurtypen gebeurde op basis van
de aanwezigheid van verbondkensoorten zoals
vermeld in ‘De Vegetatie van Nederland’ en enkele
relevante Vlaamse of Nederlandse publicaties.

Aan de hand van de geanalyseerde dataset konden
niet alle in Vlaanderen aanwezige typen
geïdentificeerd of voldoende onderbouwd worden.
Specifiek voor struwelen stelde zich het probleem
dat nauwelijks opnamen voorhanden zijn en dat
een belangrijke soortengroep zoals bramen slechts
zelden tot op het soortniveau gedetermineerd

wordt.Verschillende bramensoorten hebben echter
een sterk verschillende ecologie te hebben, zodat
zij vermoedelijk ook verschillende natuurtypen
kenmerken. Bij pioniergemeenschappen stelt zich
dan weer het probleem dat zij zeer tijdelijk van
aard zijn, behalve op enkele plekken waar zij door
een dynamisch beheer stand kunnen houden. Deze
plekken zijn dan ook relatief oververtegenwoordigd
in de dataset. Deze gemeenschappen bedekken
ook vaak een oppervlakte die kleiner is dan een
opname zodat de meeste opnamen de indruk
geven van een overgang tussen een
pioniervegetatie en een grasland of een akkerruigte.

De typen die toch onderscheiden kunnen worden,
zijn beschreven aan de hand van algemene
kenmerken, flora, ontstaan en beheer, voorkomen
en verspreiding en biodiversiteit. Door het gebrek
aan milieu- en faunagegevens op niveau van de
natuurtypen, kunnen deze aspecten niet volledig
beschreven worden.

4.6 Systematiek van natuurtypen voor de biotopen pioniersgemeenschappen, ruigten,

zomen, mantels en struwelen

4.6 Development of a system of nature types for the biotopes pioneer communities,

roughage, woodland edges and scrubs

Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: Birgit De Fré (UGent), Arnout Zwaenepoel (WVI)

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.6
Winterbeeld van een gagelstruweel
in het erkend natuurreservaat De
Liereman (Oud-Turnhout)

Winter impression of a Myrica gale
scrub in the nature reserve The
Liereman (Oud-Turnhout)
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De indeling van Vlaanderen in ecodistricten werd
definitief afgerond.Voor de afbakening is er, in
hiërarchische volgorde, van volgende abiotische
componenten uitgegaan: klimatologie, geologie, reliëf,
geomorfologie, grondwater, oppervlaktewater en
bodem. Ecodistricten werden afgebakend op basis
van de homogeniteit voor de meeste factoren van
deze abiotische componenten. Op een hoger niveau
werden de ecodistricten samengevoegd in ecoregio’s,
voornamelijk op basis van hun gelijkenis qua geologie
en geomorfologie. In totaal werden 36 ecodistricten
afgebakend, gegroepeerd in 12 ecoregio’s.Alle
gegevens zijn beschikbaar gemaakt op Cd-rom.

• Twee digitale kaarten stellen de indeling in
ecoregio’s resp. ecodistricten voor. Een derde
kaart is een lijnenkaart met de afzonderlijke
grenzen, waarvan de attributentabel per
grenslijnstuk de criteria beschrijft voor het tot
stand komen van de begrenzing.

• Deelrapport I geeft een uiteenzetting van de
achterliggende theorie en de methode voor
de afbakening.

• Deelrapport II geeft een uitgebreide
beschrijving van de abiotische kenmerken van
elk ecodistrict. Ze bevat o.a. de argumentatie
van de begrenzing van de ecodistricten.

• Deelrapport III bestaat uit een verdere
karakterisering van de ecodistricten, aan de

hand van een overlay met verscheidene
andere ecologisch relevante variabelen. De
indeling werd gekoppeld aan de bestaande
wettelijke en beleidsmatige kaartlagen.

• Deelrapport IV bevat een uitgewerkt
voorbeeld van een toepassing van
ecodistricten in het kader van gebiedsgericht
milieubeleid. Op drie schaalniveaus werden
gevoeligheidskaarten voor vermesting,
verzuring en verdroging opgesteld. Aan de
hand van een overlay werd nagegaan in
hoeverre de ecodistricten een homogene
gevoeligheid vertonen voor deze drie
milieuthema’s.

Een kritische vergelijking met de volgende
bestaande indelingen heeft de onderbouwing van
de ecodistricten vervolledigd: Fysische systeemkaart,
Kwetsbaarheidskaart grondwater, Primaire
hydrografische bekkens, Klimaat,
Aardewerk – historische bosbodemprofielgegevens
& historische bodemgegevens voor gebieden met
natuurfunctie,Fytogeografische indelingen, Potentieel
natuurlijke vegetatie, Bosleeftijd, Floradatabank,
Biologische waarderingskaart/30-delige
grondgebruikkaart, Landbouwstreken,Traditionele
landschappen
Gewestplan, Habitatrichtlijngebieden,
Vogelrichtlijngebieden, Landschapsatlas: Relictzones;
Ankerplaatsen.

4.7 Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht milieubeleid

4.7 Ecodistricts of Flanders: a further elaboration.

Anne Ronse, Geert De Blust
Externe samenwerking: Martine Couvreur, Moira Heyn (KUL), J. Janssen, M. Sevenant (UGent), J. Menschaert
(Bodemkundige Dienst van België).
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Figuur 4.7
De nieuwe ecoregio’s en
ecodistricten van Vlaanderen.

New ecoregions and ecodistricts
of Flanders.
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Indicatoren voor de biologische monitoring van de
Grensmaas, zowel als de volledige Maas, werden
afgeleid uit het systeemonderzoek en
gerapporteerd in een rapport voor de biologische
monitoring van de Grensmaas en de Intermeuse
rapportage.

De afronding van het onderzoek naar de
oevermilieus en bosontwikkeling, resulteerde in
verschillende rapporten en publicaties van de
VLINA-projecten en het IRMA-Intermeuse project.
Het oeveronderzoek beoogde een

toepassingsgerichte modelmatige aaneenschakeling
van abiotische en biotische procesfactoren in de
waterbeheers- en natuurinrichting-vraagstukken.

De statistische verwerking van de data van
verschillende meetjaren, werd ingepast in een
modelapplicatie op basis van responsieanalyses.
Deze informatie wordt gerapporteerd in de
Intermeuse-projectrapporten en de
Vlina0010/0012-rapporten. Ze werd eveneens in
een brochure "Loopkevers langs de Maas"
gebundeld.

4.8 Systeemonderzoek Grensmaas

4.8 Common Meuse river rehabilitation project

Geert De Blust, Alexander Van Braeckel, Kris Van Looy
Externe samenwerking: Jo Severyns, Hilaire De Smedt (VUB), Joep Fourneau, Patrick Meire (UIA), Ann Van den
Broek (IBW), Marniks Maris, Michelle Delahaye (Maaswerken), Noël Geilen,Wendy Liefveld (RIZA), Bas Pedroli,
Sabine Van Rooij (Alterra), Serge Muller, Laurence Krebs (Université de Metz).

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 4.8
In de brochure "Loopkevers langs
de Maas" wordt de informatie gebundeld van het meerjarige onderzoek naar de
oevers. De loopkevers kunnen fungeren als uithangbord voor de verscheidenheid
aan biotopen in de rivieroever en als vinger aan de pols voor het rivierbeheer.

The brochure "Ground beetles along the Meuse" gives an overview of the long
term riverbank research.The ground beetles are good indicators for the riverbank
habitat diversity and the impact of river management.
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Binnen het Grensmaasproject loopt onderzoek naar
het effect van het gevoerde begrazingsbeheer in
natuurterreinen langs de Grensmaas. Extensieve
jaarrond begrazing met runderen en paarden wordt
gezien als de sleutel tot meer variatie in de
natuurontwikkelingsgebieden langs de Grensmaas.
Het effect van het begrazingsbeheer wordt
opgevolgd op verschillende niveaus in 4
pilootterreinen, gelegen langsheen een dalende
rivierdynamische gradiënt (Meers, Kollegreend,
Kerkeweerd en Koningsteen).

Een methodiek werd opgesteld om zowel het
ruimtelijk gebruik als de vegetatievoorkeur van de

grazers binnen de verschillende gebieden na te
gaan. De bedoeling is te onderzoeken welke
factoren (bv. bodemkenmerken, vegetatiestructuur,
isolatiegraad,…) het terreingebruik bepalen. In
Kerkeweerd werd de beheermonitoring aan de
hand van exclosures en verschillende vegetatieplots
voor het tweede opeenvolgende jaar uitgevoerd
(stageverslag M.Van Hellemont). Het gevoerde
beheer kan aan de hand van deze twee
deelonderzoeken geëvalueerd worden m.b.t.
ruimtegebruik, effect op de vegetatiestructuur en
ruwheid van het gebied.

4.9 Beheermonitoring langs de Grensmaas

4.9 Nature management monitoring along the Common Meuse

Alexander Van Braeckel, Kris Van Looy
Externe samenwerking: Margot Van Hellemont (UGent)
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Figuur 4.9
Terreingebruik van runderen en paarden in relatie tot diverse vegetatiestructuurklassen van Kerkeweerd en de ecotopen in
Kollegreend.

Terrain use of grazers in relation to vegetation structure classes and ecotopes.
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In samenwerking met Nederlandse en Poolse
instanties werd medewerking verleend aan de
organisatie van een workshop aangaande ‘begrazing
in veengebieden’ en de verwerking van de
resultaten. Deze werden gepubliceerd in een
rapport van de internationale workshop in Goniadz
(Polen, 22-26 April 2002).

Het doel van de workshop was een overzicht te
krijgen van verschillende begrazing- en
maaibeheerstrategieën die geschikt én uitvoerbaar
zijn in laagveengebieden, meer bepaald in de
Biebrza vallei in het Noordoosten van Polen. Naast
een deel met papers van de deelnemers werden in
het rapport de verschillende beheerstrategieën
beoordeeld. Dit gebeurde op basis van criteria
opgesteld in functie van beheerdoelstellingen en de
actuele en toekomstige socio-economische situatie
rond het Biebrza Nationaal Park.

4.10 Begrazing als beheerstrategie in veengebieden

4.10 Grazing as a conservation management tool in peatland

Alexander Van Braeckel, Maurice Hoffmann
Externe samenwerking: Jan Bokdam (Wageningen Universiteit), Biebrza Nationaal Park (Polen) en WWF-
"Biebrza National Park" project (Polen)

Instituut voor Natuurbehoud
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In het kader van het strategisch project "Milieu
Management Informatie Systeem" van het kabinet
Leefmilieu, werd in 2001 gestart met de opbouw
van de natuurgebiedendatabank. Dit project betreft
de opbouw van één gemeenschappelijke databank
voor de natuurreservaten in Vlaanderen:Vlaamse
natuurreservaten, erkende natuurreservaten,
natuurreservaten onder beheer van
provincies/gemeenten en de terreinbeherende
verenigingen.

In 2002 werd het eerste luik  van de website-
applicatie effectief gebouwd. Doorheen heel het
jaar werden verschillende
gebruikersgroepvergaderingen belegd en werden
de verdere afspraken gemaakt. Afhankelijk van de
module werden hiervoor telkens andere gebruikers
benaderd.

Eind 2002 waren volgende modules compleet
geprogrammeerd en opgeleverd:

• ‘Het beheren van basisgegevens’ (visie- en
deelgebied, kadastrale percelen, organisatie-
en persoonsgegevens)

• ‘Het voorbereiden van de aankoop’
• ‘Het aankopen van een gebied’

Sommige modules zijn nog in opbouw:

• ‘Het afsluiten van een huur- of
gebruikersovereenkomst’ (in testfase)

• ‘Het beheren van aankoopsubsidies voor de
erkende natuurverenigingen’ (in ontwerpfase)

• ‘Het opmaken van een erkenning- of
oprichtingsdossier’ (in programmeerfase).

In 2002 is meer tijd gestoken dan gepland in het
converteren van bestaande data, om als input te
kunnen gebruiken in de nieuwe applicatie. Ook in
2003 zal dit nog het geval zijn.

Voor de GIS-technische vragen, werd
samengewerkt met OC-GISVlaanderen. Dit zal in
2003 nog versterkt worden aangezien het bouwen
van een geo-loket in fase 2 voorzien is.

4.11 Opmaak en onderhoud Natuurgebiedendatabank

4.11 Development of a Nature area database

Stijn Vanacker
IN-medewerkers in andere cellen: Valérie Goethals, Desiré Paelinckx, Jan Van Uytvanck, Sophie Vanroose, Gisèle
Weyembergh
Externe samenwerking:Tom Andries (Natuurpunt), Brit Biermans (Provincie Antwerpen), David Beyen (Stichting
Limburgs Landschap), Marijke  Daenen (AMINAL), Myriam De Bie (AMINAL), Joost Dewyspelaere
(Natuurpunt), Greet Gommers (Provincie Limburg), Koen Grolus (Natuurpunt), Sara Heerinckx (AMINAL), René
Meeuwis (AMINAL), Greet Swinnen (AMINAL), Hannelore Van De Wiele (AMINAL), Leo Vanhecke (voorzitter
erkenningcommissie), Jens Verwaerde (Natuurpunt), Hedwig Vidts (Hemmis), Marjoleine Wielemans
(Natuurpunt), Peter Willeghems (AMINAL), Hilde Willems (Provincie Vlaams-Brabant) 
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In het kader van het Europese plattelandsbeleid
wordt veel belang gehecht aan een meer
ecologisch inpasbare landbouw. Met kennis van de
relatie tussen enerzijds de kenmerken van de
landbouwruimte en de landbouwbedrijfsvoering en
anderzijds de kenmerken van de biodiversiteit,
moet het mogelijk worden instrumenten te
ontwikkelen die tot zo’n beter ecologisch inpasbare
landbouw kunnen leiden. Als onderdeel van het
Vijfde Kaderprogramma van de Europese
Commissie, is daarom een internationaal
onderzoeksproject, GREENVEINS, gestart. In
verschillende landbouwgebieden in 7 Europese
landen wordt het verband onderzocht tussen de
mate van groene dooradering van de
landbouwruimte (de kleine landschapselementen of
"greenveins") en de landbouwintensiteit.

De 4 onderzoeksgebieden in België zijn elk 25km2

groot en liggen in Kaprijke, Hoegaarden, Bree en
Herve. Ze zijn zo gekozen dat ze variëren in
densiteit van kleine, suboptimale habitats en
intensiteit van de landbouw. Op een

gestandaardiseerde manier werden de broedvogels
geïnventariseerd, werd de totale flora en vegetatie
beschreven en zijn in een representatief aantal
habitats invertebratengroepen bemonsterd.
Oranjetip, bont zandoogje, koevinkje,
bramensprinkhaan, dagkoekoeksbloem en valse salie
werden in detail bestudeerd door alle potentiële
habitats te onderzoeken en de aantallen individuen
te bepalen.Van de sprinkhaan werd met
hervangsten getracht de verplaatsing in het
landschap te bepalen; de twee plantensoorten
werden bemonsterd om later de genetische variatie
te onderzoeken.

Om de intensiteit van de landbouw tussen de
verschillende proefgebieden te kunnen vergelijken,
werd een enquête bij boeren afgenomen. Daarin
wordt o.a. gepeild naar de teelten, de veebezetting,
de bemesting en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Recente orthofoto’s werden
gedigitaliseerd om de analyse met de
biodiversiteitsmaten te kunnen uitvoeren.

4.12 Greenveins: landschap, landbouw en biodiversiteit

4.12 Greenveins: landscape, agriculture and biodiversity

Raphaël De Cock, Geert De Blust
IN-medewerkers in andere cellen: Marjan Speelmans, Jean-Pierre Maelfait
Externe samenwerking: negen instituten en universitaire laboratoria uit zes Europese landen
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Figuur 4.12
Hypothetische relaties tussen biodiversiteit,
intensiteit van landgebruik en mate van ‘groene
dooradering’ die in GREENVEINS worden getest.

Hypothetical interrelations between biodiversity,
land use intensity and level of ‘green veining’, to
be tested in the project.
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In de meeste West-Europese, zwak gebufferde
wateren hebben de karakteristieke plantensoorten
van het Hydrocotylo-Baldellion-verbond een sterke
terugval gekend en zijn ze op vele plaatsen
verdwenen. Een efficiënte aanpak van deze
problematiek vereist een fundamenteel begrip van
de planten- en populatie-ecologische processen die
de abundantie van de betrokken soorten op
(potentiële) standplaatsen verklaren. In dit project
wordt een beeld gevormd van de niche van enkele
karakteristieke venoeversoorten binnen hun areaal,
door gegevens te verzamelen in binnen- en
buitenland.Via experimenten wordt het belang
nagaan van enkele abiotische en biotische factoren
op het voorkomen van een aantal
venoeversoorten. Behalve deze oorzakelijke
verbanden zijn ook de mechanismen die ertoe
aanleiding geven (zoals competitieve dominantie)
onderwerp van het experimentele onderzoek.

Een eerste versie van de databank met de
nichegegevens staat bijna op punt en een
voorlopige gegevensverkenning is reeds achter de
rug. Deze dataset omvat een reeks abiotische
meetresultaten (zomer- en wintertoestand) en
plantenecologische gegevens van West-Europese
venoevers. Momenteel wordt de invloed nagegaan
van het ammonium- en kooldioxidegehalte in de
waterlaag op een gesimuleerde gemeenschap van
Drijvende waterweegbree,Veelstengelige waterbies,
Kruipende moerasweegbree en Waternavel.
Bovendien worden twee van deze soorten
individueel opgekweekt, waarbij de responsen
vergeleken worden met de
gemeenschapsbehandeling. Op deze manier kan het
belang van buurplanten worden nagegaan.

4.13  Synecologische en syndynamische aspecten van venoevervegetaties in West-Europa

4.13  Synecological and syndynamic aspects of softwater shore vegetations in Western Europe

Geert De Blust, Maurice Hoffmann
IN-medewerkers in andere cellen: Dirk Boeye
Externe samenwerking: Floris Vanderhaeghe, Sofie Ruysschaert (UGent), Alfons Smolders, Jan Roelofs, Jan van
Groenendael (KU Nijmegen)
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Figuur 4.13
Relatie tussen de zuurtegraad en de
zuurbufferende capaciteit (alkaliniteit) van
een reeks vennen in West-Europa.

Relationship between pH and alkalinity of
some Western European softwater lakes.
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De doelstellingen van het project zijn:
• opmaak basisstatistiek van de ecologische

waarde;
• evaluatie effect van aanplanten van een

onderetage op de migratiemogelijkheden van
(climax)soorten;

• evaluatie van de potenties om op middellange
termijn populierenaanplantingen om te
vormen tot gemengde bossen;

• evaluatie impact van kaalslag op
(climax)soorten en de veerkracht van
populaties van deze soorten;

• uitwerken monitoringprogramma.

In 2001 werden de organismen (bodemactieve
insecten en spinnen) verzameld voor de bepaling

van de basisstatistiek, geïdentificeerd en in een
databank verwerkt. In 2002 werd het veldwerk
uitgevoerd in functie van het bepalen van effecten
van het aanplanten van onderetage (6 verschillende
bossen = 20 bosplots verspreid over 3 ecoregio’s).
Daarnaast werd onderzoek verricht in functie van
bosomvorming. Hiervoor werden, met behulp van
bodem- en kleurvallen, dieren verzameld in 3
verschillende bossen (3 verschillende ecoregio’s)
waar populierenplantages werden omgevormd naar
natuurlijke boomsoorten (23 plots). De gevangen
soorten zullen in de loop van 2003 geïdentificeerd
worden met het oog op verdere verwerking van de
gegevens.

4.14 Evaluatie van beheersmaatregelen om de ecologische waarde van

populierenaanplantingen te optimaliseren

4.14 Evaluation of management practices to optimise biodiversity in poplar plantations

IN-medewerkers in andere cellen: Luc De Bruyn
Externe samenwerking: Noël Lust (UGent), Arne Verstraeten, Luc De Keersmaeker (IBW)
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Figuur 4.14
Voorbeeld van een onderzoekssite in een jonge aanplant van Canadapopulier.

Example of a research site in a young plantation of Populus X canadensis.
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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 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. 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 reeds met Afdeling
Natuur, Afdeling Water, AWZ afdeling Beleid,
AROHM afdeling Ruimtelijke Planning,VLM en het
provinciebestuur van West-Vlaanderen.

Doordat de cel dicht bij het beleid staat, kunnen
ten behoeve van de beleidsevaluatie, 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.

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, Natura2000-
gebieden en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

2. Opmaak en onderbouwing van ecologische
gebiedsvisies en formuleren van
natuurstreefbeelden, met oog voor de nood
tot onderlinge afstemming met andere,
aangrenzende of overlappende gebiedsvisies.
Deze activiteiten hebben ondermeer
doorwerking naar de opmaak van
natuurrichtplannen, beheers- en
inrichtingsplannen, bekkenbeheersplannen,
richtplannen voor landinrichting enz.

3. Stimuleren en adviseren van de aan deze
visies gekoppelde natuurontwikkeling en een
goed natuurbeheer, met inbegrip van
monitoring en (ad-hoc) ondersteunend,
praktijkgericht onderzoek. 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.

Cel 5. Natuurontwikkeling en Natuurbeleid

Kris Decleer (celcoördinator),Tim Adriaens, Griet Ameeuw, Niko Boone, Ann De Rycke, Lode De Beck, Olivier
Dochy, Valérie Goethals, Lon Lommaert, Geert Spanoghe, Geert Sterckx, Jenny Van der Welle, Bert Vanholen,
Andy Van Kerckvoorde, Sophie Vanroose, Jan Van Uytvanck, An Verboven, Iris Verelst, Sophie Vermeersch, Jan
Wouters
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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
rural planning (designation of the various
areas) and the additional instruments for area-
focussed nature policy. These activities are
beneficial to e.g. designation and
implementation of the Flemish Ecological
Network, Natura2000 and spatial structure
planning.

2. Compilation and argumentation of ecological
visions and the formulation of goals for
nature, with an eye to the need for
agreement among other, bordering or
overlapping, ecological visions. These activities
are beneficial to e.g. the preparation of nature
directive plans, management plans, river basin
plans, directive plans for land-use planning.

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.

Research Group 5. Nature Development en Nature Policy

Kris Decleer (group coördinator),Tim Adriaens, Griet Ameeuw, Niko Boone, Ann De Rycke, Lode De Beck, Olivier
Dochy, Valérie Goethals, Lon Lommaert, Geert Spanoghe, Geert Sterckx, Jenny Van der Welle, Bert Vanholen,
Andy Van Kerckvoorde, Sophie Vanroose, Jan Van Uytvanck, An Verboven, Iris Verelst, Sophie Vermeersch, Jan
Wouters

Instituut voor Natuurbehoud
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Voor de afbakening van 125.000 ha Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) gaf de Vlaamse Regering
op 7 december 2001 haar goedkeuring aan het
plan van aanpak, zoals voorgesteld door de
ambtenarenwerkgroep van het strategisch project
VERweving en AFbakening (VERAF). De afbakening
van het buitengebied wordt gefaseerd aangepakt,
waarbij in de eerste fase gewerkt wordt in
consensusgebieden. In de tweede fase zullen via
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) de overige
doelstellingen gefinaliseerd worden binnen de
krijtlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV). Het IN zorgt hierbij voor zowel
wetenschappelijke als GIS-ondersteuning.

In de eerste fase kunnen enkel die gebieden
waarover een ambtelijke consensus bestaat
weerhouden worden voor opname in het VEN.
Deze consensus werd gevormd op basis van de
kaarten van de Gewenste Agrarische Structuur
(opgemaakt door Afdeling Land) en het Gewenst
VEN (opgemaakt door Afdeling Natuur i.s.m. IN).
De consensusgebieden werden vervolgens door de

Afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM getoetst
aan het RSV en andere lopende
afbakeningsprocessen. Over deze initiële
ontwerpkaarten van VEN 1ste fase werd op
kabinetsniveau nog overleg gepleegd in een
klankbordgroep met vertegenwoordigers uit
natuurbehoud, land- en bosbouw. Op basis van de
ingebrachte opmerkingen werden de
ontwerpkaarten bijgesteld, resulterend in een
definitief "ontwerp VEN 1ste fase" met een totale
oppervlakte van 86.699 ha.Voor elk VEN-gebied
werd door het IN een fiche opgemaakt met
ruimtelijke, ecologische en juridische onderbouwing.
Het wijzigingsdecreet dd. 19 juli 2002 voorzag in
een openbaar onderzoek (23 september tot 21
november 2002). Om de bevolking over de
afbakening van VEN 1ste fase te informeren werd
een gerichte communicatiecampagne
georganiseerd, die door het IN werd ondersteund.

Het RSV voorziet in de aanduiding van 38.000 ha
bijkomend natuurgebied. In het najaar werden hiertoe
de eerste groene RUP’s ambtelijk besproken. Het

betreft gebieden
waarover tussen
landbouw en natuur
overeenstemming
bestaat, maar die op dit
moment niet de
vereiste bestemming
hebben om
opgenomen te worden
in het VEN.

5.1 Wetenschappelijke en GIS-ondersteuning bij de uitwerking, onderbouwing en

visievorming ten behoeve van de ruimtelijke ordening van het buitengebied, en een

functioneel ecologisch netwerk voor Vlaanderen in het bijzonder

5.1 Scientific and GIS-support for environmental planning and the realization of a functional

ecological network for Flanders in particular

Griet Ameeuw, Niko Boone, Lode De Beck,Valérie Goethals, Lon Lommaert, Geert Sterckx, Bert Vanholen, Kris Decleer
IN-medewerkers in andere cellen: talrijke medewerkers
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, Afdeling Land, IBW,VLM, Afdeling Ruimtelijke
Planning, Afdeling Monumenten en Landschappen

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 5.1
Het ontwerp-VEN 1ste fase omvat, na het inspraakproces en de toetsing aan de doelgroepen uit de natuurbehoud-, landbouw-
en bosbouwsector, 86.699 ha natuurgebied.

Draft delimitation of the first phase of VEN (Flemish Ecological Network): 86.699 ha where nature conservation becomes the
primary function after public inquiry.
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De toepassing van de Habitat- en Vogelrichtlijn
wordt steeds belangrijker in het Vlaams
natuurbeleid. In de praktijk blijkt het niet evident
om de habitattypes van bijlage I te herkennen op
het terrein. Ook voor de ecologie en verspreiding
van soorten ontbreekt het aan een
overzichtsdocument voor Vlaanderen. Een
nauwkeurige typologie van de habitats en kennis
over de ecologische vereisten van de habitats en
soorten zijn cruciaal om de richtlijnen in Vlaanderen
correct te kunnen implementeren
(instandhoudingsdoelstellingen, beheersmaatregelen,
passende beoordeling van plannen of activiteiten
met een invloed op Natura-2000 gebieden).

Het IN maakte in opdracht van Afdeling Natuur
een ontwerp van beschrijvende fiches van alle
Bijlage I-habitats in Vlaanderen. De fiches leggen de
nadruk op de vegetaties zoals die in Vlaanderen
worden aangetroffen. De officiële interpretatiegids
van de Europese commissie diende als basis en
werd aangevuld met informatie van de Vlaamse
Natuurtypen en relevante fytosociologische
literatuur. De fiches bevatten een beschrijving van
de karakteristieke vegetatie en milieuvereisten.
Daarnaast geven ze bondige informatie over de
wettelijke bescherming, de belangrijkste

bedreigingen, de vereiste maatregelen voor
instandhouding en verwijzingen naar de Biologische
Waarderingskaart. Deze fiches werden vervolgens
bijgewerkt door habitat-experten op het IN en het
IBW, zodat ze een goede synthese vormen van de
huidige kennis van deze habitattypen in Vlaanderen.
Analoog werden gelijkaardige fiches uitgewerkt
voor de Bijlage II en IV-soorten van de
Habitatrichtlijn door de cel POP. Toelichtingen
werden ook verstrekt tijdens een opleidingscursus
voor medewerkers van Afdeling Natuur en Bos en
Groen in het Educatief Centrum Groenendaal.

Een tweede opdracht van Afdeling Natuur betrof
de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor
de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden van de kust
en kustpolders. In het kader van deze studie
werden, analoog aan de habitats, fiches opgemaakt
voor alle Bijlage I-soorten van de Vogelrichtlijn met
informatie over verspreiding, ecologie en
bedreigingen. Specifiek voor de soorten en habitats
van de kust en kustpolders werd in detail ingegaan
op hun verspreiding en de ecologische
randvoorwaarden voor hun instandhouding. Tevens
worden prioritaire soorten en habitats voorgesteld
in geval van onderlinge onverenigbaarheid.

5.2 Wetenschappelijke en GIS-ondersteuning bij de gebiedsgerichte implementatie van

Europese richtlijnen en internationale overeenkomsten inzake natuur

5.2 Scientific and GIS-support for the implementation of the European Bird and Habitat

Directive and other international agreements concerning nature.

Geert Sterckx, Geert Spanoghe, Kris Decleer
IN-medewerkers in andere cellen: Anny Anselin, Koen Devos e.a.
Externe samenwerking: Afdeling Natuur (opdrachtgever), IBW, Arnout Zwaenepoel (WVI)
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Figuur 5.2 
Zilte graslanden in de
achterhaven van Zeebrugge

Salt meadow vegetations at
the port of Zeebrugge.
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Het IN kreeg de opdracht voor het verder
uitwerken van het concept-natuurrichtplan voor de
speciale beschermingszone van de Vallei van de
Zwarte Beek en het Militair domein van
Leopoldsburg.

Op 27 februari werd een workshop op het IN
georganiseerd, waarbij een ontwerpversie van twee
natuurrichtplannen voorgesteld werden. Hieruit
bleek dat het concept niet helemaal aan de
verwachtingen voldeed en nog verder diende
uitgewerkt te worden.

Het natuurrichtplan van de Zwarte Beek werd
volledig herwerkt met meer nadruk op het
beleidsmatig aspect. De verzamelde informatie
werd vertaald in een ecologische gebiedsvisie met
één scenario om deze gebiedsvisie te bereiken. De
kaartlagen werden volledig herwerkt onder de
vorm van sectorkaarten met relevante informatie
voor elke sector: bosbouw, landbouw, natuur, water.
De in te zetten maatregelen en instrumenten
werden geformuleerd op basis van de recente

wijzigingen in de natuurwetgeving:
• de nieuwe versie van het Natuurdecreet met

extra bepalingen voor maatregelen in Speciale
beschermingszones;

• de ontwerpbesluiten voor maatregelen in
VEN-IVON;

• diverse besluiten in verband met
beheersovereenkomsten voor landbouwers
en subsidies voor bosbeheerders.

Het IN werkte ook mee aan de ecologische
gebiedsvisies voor het Habitatrichlijngebied "Bossen
van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse
bossen", uitgevoerd door het IBW. Het ecologische
optimaal beeld werd vertaald in een realistisch
scenario, dat rekening houdt met de planologische
bescherming, het type eigenaar (openbaar of privé),
mogelijkheden voor aankoop en de voorlopige
afbakening van het VEN.

IN en IBW waren betrokken bij het ontwerp van
maatregelenbesluit voor de toekomstige uitvoering
van het gebiedsgericht natuurbeleid.

5.3 Wetenschappelijke en GIS-ondersteuning bij het formuleren van ecologische gebiedsvisies

voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

5.3 Scientific and GIS-support for the management planning of Bird and Habitat Directive

areas.

Geert Sterckx, Kris Decleer
Externe samenwerking: Afdeling Natuur (opdrachtgever), Arno Thomaes, Kris Van De Kerkhove (IBW)

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 5.3 
De landduinen in het Militair domein van Leopoldsburg
vormen een belangrijk doelhabitat, beschermd door de
Vogel- en Habitatrichtlijn.

The land dunes in the military area of Leopoldsburg are
an important target habitat, protected by the Bird and
Habitat Directive.
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Binnen het beleidskader van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en het Integraal
Waterbeheer ontwikkelt de Administratie
Waterwegen en Zeewezen "streefbeelden", waarin
de gewenste multifunctionaliteit van haar
waterlopen wordt uitgewerkt en vastgelegd. Op die
manier kan een duurzaam beleid worden gevoerd
ten aanzien van de verschillende functies van de
waterloop en de aanpalende gebieden (o.a.
waterafvoer, scheepvaart, industrie, landbouw,

landschap, recreatie, natuur). De "streefbeelden"
vormen een basis om natuurbehoud en
natuurontwikkeling langs waterlopen te stimuleren.

Voor elke waterloop en de aanpalende gebieden
wordt door het IN een verkennende ecologische
gebiedsvisie opgemaakt op basis van een grondige
inventarisatie van het abiotisch en biotisch milieu (zgn.
omgevingsanalyse). Rekening houdend met een aantal
harde randvoorwaarden (b.v. veiligheid en

5.4 Verkennende ecologische gebiedsvisies voor de Vlaamse waterlopen beheerd door AWZ,

met het oog op de uitvoering van een integraal waterbeheer

5.4 Ecological visions for Flemish waterways, in support of an integrated water management  

Ann De Rycke, Leen Martens, Andy Van Kerckvoorde, An Verboven, Iris Verelst, Sophie Vermeersch, Kris Decleer 
IN-medewerkers in andere cellen: Geert De Knijf, Koen Devos, Erika Vanden Bergh, Veerle Vandenbussche, e.a.
Externe samenwerking: AWZ (opdrachtgever), Afdeling Natuur, Afdeling Water, AROHM afdeling Monumenten
en Landschappen, VLM,VMM, Provincies,…

Instituut voor Natuurbehoud
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Landscape impressions for the Durme valley
(Graphics: Mark Hulme)
(a) present situation: a narrow, highly silted
river with limited ecological value; intensive
agriculture dominates the valley
(b) proposed future situation: levees are
replaced further inland to restore a
freshwater tidal marsh. Safety against
flooding, sediment management and
recreation are also benefiting from this
measure.

Figuur 5.4.1
Landschapsimpressies voor de Durmevallei
(Illustratie: Mark Hulme)
(a) huidige situatie: smalle, sterk aangeslibde rivier
met beperkte natuurwaarde; intensieve landbouw
overheerst in de vallei met plaatselijk
ontginningsplassen en rivierduinrelicten
(b) mogelijk toekomstscenario: ruimte voor
estuarium. Dijken worden landinwaarts verplaatst
zodat ruimte ontstaat voor een uitgestrekt
zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren.
Ook vanuit oogpunt veiligheid (extra komberging bij
springtij op de Zeeschelde),
slibsedimentatieproblematiek en zachte recreatie
wordt een meerwaarde gecreëerd.

a

b
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scheepvaart) en de aanwezige natuurpotenties wordt
een natuurstreefbeeld voorgesteld, die in meer of
mindere mate kan gerealiseerd worden via bepaalde
natuurontwikkelingscenario's.Voor elk van deze
inrichtingsvarianten worden zones aangeduid met een
gewenste hoofd-, neven- of basisfunctie natuur.Tevens
wordt ook de verenigbaarheid van de functie natuur
met de andere functies aangegeven.

In 2002 werd gewerkt aan de eindredactie van de
ecologische gebiedsvisies voor de Bovenschelde en

de Durme. Voor de Toeristische Leie werd het
conceptrapport van de ecologische gebiedsvisie
met de natuurontwikkelingsscenario’s voorgesteld.
Voor het kanaal Gent-Brugge werd de ecologische
gebiedsvisie verder uitgewerkt.Voor de Moervaart
werd de omgevingsanalyse verder uitgewerkt.Voor
de Dender werd het volledige concept
(omgevingsanalyse en ecologische gebiedsvisie)
voorgesteld. De inventarisatiefases voor de
Bergenvaart, Leopoldkanaal en Gouden Leie
werden opgestart.

Figuur 5.4.2
Karakteristiek voor het kanaal Gent-Brugge zijn de brede bermen die een grote
ecologische waarde bezitten.

Typical for the canal Gent-Brugge are the wide embankments which are of major
ecological importance.
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De voorgaande jaren is een brede theoretische
onderbouwing opgesteld over het hoe en waarom
van oeverzones langs waterlopen. Het jaar 2002
stond in het teken van de praktijk.Voor een 15tal
proefprojecten, geselecteerd in het kader van het
Strategisch Project Bufferzones, werd een visie
opgesteld. Per geplande oeverzone werden de
knelpunten onderzocht en een aangepast voorstel
geformuleerd voor inrichting en beheer. Sommige
proefprojecten sluiten aan op de ecologische
inventarisaties die momenteel lopen bij Afdeling
Water, andere kaderen binnen een landinrichting,
natuurinrichting of ruilverkaveling en nog andere
pakken een concreet probleem aan (b.v.
oevererosie) dat door de waterbeheerder als zeer
urgent wordt beschouwd. De timing van de
projecten loopt dan ook aardig uiteen.

Een aantal projecten zitten kort bij de uitvoerende
fase. In sommige gevallen wordt de uitvoering
voorbereid door de Cel Ecologisch waterbeheer van
Afdeling Water, in de meeste andere gevallen wordt
hiervoor een studiebureau aangenomen.Voor de
Abeek en de Winge zijn de benodigde gronden bijna
volledig verworven. De Poekebeek, Poperingevaart en
Kalkenvaart bevinden zich in een communicatiefase.
Informatieavonden voor milieu en landbouwraden,
gemeenteraden en grondeigenaren en –gebruikers
werden druk bezocht.

Andere projecten worden momenteel verder
inhoudelijk voorbereid. De visie moet worden
geconcretiseerd tot een voorstel van inrichting en
beheer. Ook hierbij is het van groot belang dat rondom
deze proefprojecten duidelijke communicatie ontstaat
naar de belanghebbenden zodat het maatschappelijke
draagvlak vergroot en versterkt wordt.

5.5 Natuurontwikkeling langs onbevaarbare waterlopen door de aanleg en inrichting van

bufferzones

5.5 Nature restoration along non-navigable rivers by developing riparian bufferzones

Jenny van der Welle, Kris Decleer
Externe samenwerking : Afdeling Water (opdrachtgever)

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 5.5
Voorbeeld van kleinschalig beekherstel: een opgevulde meander van de Poekebeek werd terug uitgegraven en aan stroomafwaartse zijde
terug aangesloten op de beek (zomer 2002, foto: Luc Samsoen)

Example of small-scale river restoration: a re-excavated and downstream re-connected meander along the Poekebeek (summer 2002)
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De uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten in
de Vlaamse natuurgebieden kreeg met het
instrument natuurinrichting een krachtige impuls.
Op het terrein zullen in de zeer nabije toekomst
gerichte ingrepen ten behoeve van natuurherstel en
-ontwikkeling worden uitgevoerd.Verder bouwend
op de databanken en inzichten verworven in het
kader van het Vlina-project 99/02 ("Praktijkgericht
onderzoek naar kansen en belangrijke
stuurvariabelen voor natuurontwikkeling op
gronden met voormalig intensief
landbouwgebruik"), wordt in opdracht van de VLM
een toetsingskader voor natuurontwikkeling
uitgewerkt. Dit kader poogt een houvast te bieden
bij veel voorkomende vragen als :

• welke streefdoelen kunnen op een bepaalde
plaats worden gesteld ?

• waar liggen de prioriteiten ?

• hoe kunnen de doelen het beste worden
gerealiseerd ?

• welke randvoorwaarden en maatregelen zijn
daarbij cruciaal ?

• welke "nazorg" is vereist ? 

• welke fouten kunnen worden gemaakt?

Het toetsingskader komt tot stand op basis van
literatuuronderzoek en de inventarisatie en
evaluatie van een groot aantal, meestal kleinschalige
natuurontwikkelingsprojecten die de voorbije
decennia reeds zijn uitgevoerd door verschillende

instanties en terreinbeherende verenigingen. Daarbij
worden zowel positieve als negatieve
terreinervaringen geanalyseerd.

Bij de inventarisatie werd gefocust op het effect van
éénmalige ingrepen. Deze ingrepen hebben een
blijvende verandering of herstel van de abiotische
condities (natuurontwikkeling s.s.) of het
vegetatiebeeld (herstelbeheer, omvormingsbeheer)
tot doel. Er werden fiches opgesteld van
uitgevoerde projecten, waarvan voldoende
gegevens kunnen geïnventariseerd worden
(systeemtype, uitgangssituatie, uitgevoerde
maatregelen, doel(en), uitvoeringsjaar,
uitgangssituatie waterhuishouding, uitgangssituatie
vegetatie, resultaten waterhuishouding, resultaten
vegetatie/fauna). In sommige terreinen werd
aanvullend nutriëntenonderzoek verricht
(gewasanalyses).

Aan de hand van de fiches wordt een
referentiedocument opgesteld, waarbij het mogelijk
wordt om zowel projectgebonden als meer
synthetiserende conclusies te trekken over de
nagestreefde doeltypes (i.c. soortenrijke
poldergraslanden, mesofiele graslanden, vochtige tot
natte graslanden, kleine zeggenvegetaties, natte
ruigtes, grote zeggenvegetaties, droge tot natte
schraallanden en heides, vegetatierijke plassen,
vennen, oevervegetaties). Deze informatie wordt in
de loop van 2003 verder uitgewerkt tot een
toetsingskader, waarbij veel voorkomende
uitgangssituaties en mogelijke doeltypes als insteek
worden gebruikt.

Figuur 5.6 
Herstel van vochtige heide en mesotroof moeras door
kappen en plaggen in het natuurreservaat Olens Broek
(Afdeling Natuur, Antwerpen)

Restoration of wet heathland and mesotrophic marshland by
tree removal and sod cutting in the nature reserve Olens
Broek

5.6 Een ecologisch toetsingskader voor natuurontwikkeling in de praktijk

5.6 Decision support for nature restoration in practice

Jan Van Uytvanck, Kris Decleer
Externe samenwerking: VLM (opdrachtgever), Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, terreinbeherende
verenigingen

Instituut voor Natuurbehoud
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Maatregelen voor natuurontwikkeling en
natuurherstel zijn in Vlaanderen noodzakelijk om tot
samenhangende, grote eenheden natuur te komen
of om ecologisch gedegradeerde natuurgebieden te
redden. Dit project groepeert ad hoc activiteiten
die met dit doel worden uitgevoerd buiten de
overige celprojecten.

Diverse adviezen werden verleend i.v.m.
natuurontwikkeling in bepaalde natuurgebieden.
Werken door AWZ voor natuurherstel en
natuurontwikkeling in het erkend natuurreservaat
"Leiemeersen" werden wetenschappelijk begeleid
en opgevolgd. Er was actieve medewerking aan de
TWOL-studie "Natuurtechnisch distelbeheer" in

opdracht van de cel NTMB van AMINAL afd.
Algemeen Milieu- en Natuurbeleid. Voor dezelfde
cel werd de coördinatie verder gezet van de
herwerking van het hoofdstuk "dwarsprofiel" voor
het vernieuwde Vademecum Natuurtechniek
Waterlopen. Diverse voorstellen voor
wetenschappelijke onderzoeksprojecten werden
uitgewerkt. Medewerking werd verleend aan de
oprichting van SER-Europe, een Europese afdeling
van de Society for Ecological Restoration, met het
oog op internationale netwerkvorming inzake
wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van
beleidsmakers en praktijkmensen die met
natuurontwikkeling te maken hebben.

5.7 Algemeen beleidsondersteunend tot specifiek gebiedsgericht advies en onderzoek m.b.t.

natuurontwikkeling en natuurherstel in Vlaanderen

5.7 General and specific recommendations and research related to nature development and

nature restoration in Flanders

Kris Decleer
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, Afdeling Water, VLM, AWZ, Natuurpunt vzw
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Figuur 5.7
Natuurontwikkeling in het erkend natuurreservaat "Leiemeersen" te Oostkamp: door AWZ wordt oude baggerspecie afgegraven
waarmee een door kwel beïnvloed laagveenmoeras werd opgehoogd. Uit de zaadvoorraad in de oorspronkelijke bodem kiemen
na 40 jaar nog heel wat doelsoorten, zoals veldrus, blauwe zegge, waterkruiskruid e.d.

Nature restoration in the nature reserve "Leiemeersen": an old sludge deposit on a fen-meadow site is removed. From the
seedbank, several target species still germinate after being covered by sludge for minimal 40 years
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Het actualiseren en analyseren van
gegevensbestanden m.b.t. de aangroei van het
areaal natuurreservaat en de uitvoering van
natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen zijn een
permanent aandachtspunt voor het IN. Beiden
hebben immers belangrijke indicatorwaarde voor
de evaluatie van het gebiedsgericht natuurbeleid.
Alle beschikbare gegevens zijn in een Access-
databank ondergebracht.

Voor het Natuurrapport 2003 werd op basis van de
beschikbare gegevens een stand van zaken opgemaakt
van de verwerving van natuurgebieden in Vlaanderen.
Eind 2002 liepen in Vlaanderen 809 reservaatprojecten
(beheerd door Afdeling Natuur,Afdeling Bos en Groen
of erkende terreinbeherende verenigingen), goed voor
een totale oppervlakte van 25.645 ha of 1,9% van de
oppervlakte van Vlaanderen (inclusief 1670 ha
bosreservaat). Dit vormt een toename van 4.372 ha
t.o.v. eind 2000. De laatste jaren werden de
aankoopinspanningen verhoogd. Toch is de toename
onvoldoende om de beleidsdoelstelling van 50.000 ha

natuurreservaat tegen 2007 te halen. Met het huidig
terreinverwervingsbeleid wordt tegen dan een
oppervlakte van 35.000 ha bereikt. Vele
natuurreservaten zijn sterk versnipperd of klein
(gemiddelde oppervlakte 31,7 ha t.o.v. 30,0 ha eind
2000).
Buiten de reservaten telt Vlaanderen nog 17.997 ha
"natuurdomein", beheerd door Afdeling Bos en
Groen. Dit zijn de gebieden waar de natuurfunctie
nevengeschikt is aan de andere functies.

Een lijst van de reservaten en natuurdomeinen in
Vlaanderen kan worden geraadpleegd op de website
van het IN en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Over de toestand van het terreinverwervingsbeleid
in Vlaanderen werd ook gerapporteerd naar 
MIRA-T,VRIND en de beleidsindicatoren van de
beleidsraad Leefmilieu en Natuur.

Voor 2003 wordt een update gepland van de
databank Natuurontwikkeling.

Figuur 5.8.2 
Areaal natuurreservaat en bosreservaat in de 5 Vlaamse
provincies op 1/1/2003 en de gemiddelde
reservaatoppervlakte

Total area and mean area of nature reserves and forest reserves
in the 5 Flemish provinces on 1/1/2003

5.8 Opmaak van een gegevensbestand van de natuurreservaten en

natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen

5.8 Compilation of a database of the nature reserves and nature restoration projects in Flanders 

Sophie Vanroose, Jan Van Uytvanck, Kris Decleer
Externe samenwerking: Afdeling Natuur, terreinbeherende verenigingen

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 5.8.1 
Cumulatieve aangroei van het totale areaal en de gemiddelde
oppervlakte natuurreservaat en bosreservaat in Vlaanderen
(periode 1/1/88 - 1/1/2003)

Cumulative growth of the total area and the mean area of
nature reserves and forest reserves in Flanders (period
1/1/88-1/1/2003)
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Het doel van dit project is het leveren van
wetenschappelijke onderbouwing voor het
natuurbeleid van de provincie West-Vlaanderen. De
directe opdrachtgever is de sectie Natuur en
Landschap (NALA) van de Afdeling Milieu, Ruimtelijke
ordening en Natuur (MIRONA) van het
provinciebestuur. In de praktijk wordt met diverse
secties binnen MIRONA samengewerkt. De
samenwerking loopt sinds 1998. De belangrijkste
opdrachten in 2002 omvatten 4 grote onderdelen.

Een eerste luik is het geven van concreet advies voor
de inrichting en het beheer van provinciale
natuurterreinen.Vooraf wordt het terrein eerst
geïnventariseerd op de aanwezige en potentiële
natuurwaarden. Er werden adviezen bezorgd voor
diverse heideterreinen, graslanden, akkerranden, een
spoorwegberm, beken, … Ter voorbereiding van de
opmaak van bosbeheersplannen van de
provinciedomeinen werd het domein De Vierlingen te
Ieper in detail geïnventariseerd. Naast dit praktijkgericht
advies, was er ook een actieve betrokkenheid in
stuurgroepen rond provinciale gebiedsgerichte
projecten met relevantie voor natuur.

Om de beheersmaatregelen te kunnen evalueren en
zonodig bij te sturen, is een gerichte opvolging
noodzakelijk. In 2002 werd een voorstudie gemaakt
voor de verschillende standaardmethodes voor diverse
vormen van monitoring van de provinciale
natuurterreinen. Deze monitoring zal vanaf 2003
uitgevoerd worden in samenwerking met vrijwilligers
en personeel van de provincie.

Ten behoeve van het provinciale milieubeleidsplan,
werd een beknopte natuurinventaris van de provincie
opgesteld. Dit rapport bevat tal van cijfers over de
evolutie van de natuurwaarden.

Tenslotte werd de medewerking verder gezet aan het
lopende vrijwilligersproject voor het inventariseren van
poelen op amfibieën. Naast het helpen inrichten van een
cursus voor vrijwilligers, werden de gegevens op het IN
verwerkt. Dit project loopt nog minstens 2 jaar door.

5.9 Wetenschappelijke ondersteuning voor het natuurbeleid van het provinciebestuur van

West-Vlaanderen

5.9 Scientific support for the nature policy of the provincial government of Western Flanders

Olivier Dochy, Kris Decleer, diverse IN-medewerkers van alle cellen
Externe samenwerking: Dienst MIRONA van provinciebestuur West-Vlaanderen (opdrachtgever)

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 5.9.2
Eén van de opvallende waarnemingen was het kiemen
van stijve moerasweegbree (Baldellia ranunculoides) uit
de zaadvoorraad, een zeer zeldzame plantensoort in
Vlaanderen die sinds vele decennia niet meer in de regio
was aangetroffen.

One of the interesting observations was the germination
of Baldellia ranunculoides from the seed bank, a very rare
plant species in Flanders which was not seen in the
region for many decades.

Figuur 5.9.1
Op het provinciaal domein Bulskampveld te Beernem werden in
2001 door het provinciebestuur natuurontwikkelingswerken
uitgevoerd. Experimenteel werd over een brede strook langs de
Bornebeek de zode van een natte weide afgeplagd met het oog
op herstel van vochtig venig schraalgrasland en pioniervegetaties
van zwak gebufferde wateren.

In the provincial recreational area 'Bulskampveld' near Bruges,
experimental sod cutting of a wet pasture along the Bornebeek
aims at the restoration of nutrient-poor peat grassland and pioneer
vegetations of poorly buffered waters.
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Het IN ondersteunt lang lopend wetenschappelijk
onderzoek naar het ecologisch herstel van de
Blankaart. Uit voorgaand onderzoek is bekend dat,
ondanks de baggering van de Blankaartvijver in
1994 en het plaatsen van sedimentvangen op de
Steenbeek en de Ronebeek, de externe en interne
eutrofiëring een herstel van een hoogwaardig
aquatisch ecosysteem onmogelijk maken, ook niet
via biomanipulatie-technieken in het visbestand
(1999-2000). Een volgende stap is het verwerven
van meer kennis om te kunnen overgaan tot meer
brongerichte maatregelen om de aanvoer van
nutriënten te verminderen.Via TWOl werd door
het IN in 2002 een 20 maanden durende
onderzoeksopdracht uitbesteed aan Haskoning
Belgium bvba met volgende doelstellingen :
• Opstellen van een neerslag-afvoermodel per

deelstroomgebied en de daarmee gepaard
gaande nutriëntenstroom voor een ‘normale
regenrijke’ en een ‘normale regenarme’ periode

• Opstellen van een ruw grondwatermodel om
een indicatie te verkrijgen van de bijdrage van de
grondwaterstromingen tot de nutriëntenvracht

• Het verkrijgen van inzicht in de nutriëntenbalans
van de Blankaartvijver zelf

• Het doorrekenen van een aantal scenario’s die
tot een vermindering van de nutriëntenvracht
zouden kunnen leiden.

Het project was mede mogelijk dank zij
samenwerking met de provincie West-Vlaanderen
en de VMM.

De eerste resultaten wijzen er op dat de bijdrage van
het grondwater in de nutriëntenproblematiek
verwaarloosbaar is in vergelijking met de bijdrage van
het oppervlaktewater. De oppervlaktewaterkwaliteit
vertoont grote verschillen tussen de verschillende
waterlopen die de Blankaart voeden. De laatste 10
jaar is er een dalende trend in de stikstof- en fosfor-
concentraties, maar de concentraties zijn ecologisch
nog veel te hoog. Tijdens de zomerperiode na langere
droogteperiodes blijkt vooral de ‘first flush’ van het
rioleringsstelsel van belang. Naast rioleringswater
wordt tijdens neerslagpieken ook veel zwevende stof
opgewoeld waaraan nutriënten geadsorbeerd zijn.
Tijdens de winterperiode vormt uitspoeling van
landbouwgronden de belangrijkste nutriëntenbron. De
nutriëntenniveaus in de Blankaartvijver vertonen een
stabieler verloop dan de toevoerbeken, dat minder
afhankelijk is van de neerslaghoeveelheid en meer van
seizoenale parameters.

Verder werd in 2002 medewerking verleend aan de
totstandkoming van het hydrodynamisch model ‘Ijzer’ en
werden de verschillende NTMB-oevers geëvalueerd
die langs de Ijzer door AWZ zijn aangelegd.

5.10 Onderzoek naar ecologie en ecologisch herstel van de Blankaart en de Ijzervallei

5.10 Ecology and ecological restoration of the Blankaart and Ijzer valley

Kris Decleer, Koen Devos, Ann De Rycke
Externe samenwerking: AWZ, Afdeling Natuur, IMDC, Haskoning Belgium bvba, Provinciebestuur West-
Vlaanderen, VMM

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

Figuur 5.10
Trends in anorganische N-
en P-componenten in het
uitstromende water van de
Blankaartvijver (VMM-
meetpunt Stenensluisvaart).

Trends in anorganic N- en
P-components in the water
discharge of Lake
Blankaart.
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In opdracht van Afdeling Natuur werkte het IN
mee aan de opmaak van een ontwerp-
ecosysteemvisie voor het West-Vlaamse
Heuvelland. Het studiegebied strekte zich uit over
delen van Poperinge, Ieper, Heuvelland, Mesen en
Zonnebeke. Het IN verzorgde het luik over de
fauna, de WVI de vegetatie en Geolab het luik
geologie en hydrogeologie. De studie werd eind
2002 afgerond.

De Ecosysteemvisie verkent de randvoorwaarden
en de potenties voor natuur in de regio en vertaalt
die naar een globale natuurgerichte visie.Vanuit die
visie worden per deelgebied concretere
streefdoelen voor te verwachten planten- en
dierengemeenschappen vooropgesteld. Niet alleen
de opdrachtgever Afdeling Natuur, maar ook de
andere terreinbeheerders uit de regio kunnen uit
deze visie inspiratie putten om hun terreinen
doelgerichter te beheren.

De biodiversiteit van de streek is hoog door de
aanwezigheid van heel wat verschillende biotopen

en landschappen die nog rijk zijn aan kleine
landschapselementen. De (bron)bossen, met
aansluitend kleinschalige landschappen met hagen
en houtkanten, bevatten de hoogste natuurwaarden
en verdienen prioritaire aandacht. De
verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog zijn nog
te merken aan bijvoorbeeld het lagere aantal oud
bos-planten in de frontstreek ten oosten van Ieper
t.o.v. daarbuiten. In het Poperingse zijn de bossen
sterk versnipperd, maar door hun rustige ligging
zeer waardevol voor de fauna, o.a. Ree.

Op de lage heuvelrug ten oosten van Ieper liggen
enkele waardevolle relicten van heischrale
vegetaties waar succesvol herstelbeheer wordt
toegepast. Enkele grote waterpartijen zijn
interessant voor vogels, vooral dan de Verdronken
Weiden te Ieper. De belangrijkste opdracht voor de
toekomst is de versnipperde natuurgebieden met
elkaar te verbinden.

5.11 Opmaak van een ontwerp-ecosysteemvisie voor het West-Vlaamse Heuvelland

5.11 An ecosystem-vision for the hilly region of Western Flanders (West-Vlaamse Heuvels)

Olivier Dochy,Tim Adriaens
IN-medewerkers in andere cellen: medewerkers cel 1
Externe samenwerking: Arnout Zwaenepoel (WVI), Filip Jonckheere (WVI), Dirk Libbrecht (Geolab), Jan Feryn
(Milieuconsulent J. Feryn b.v.b.a.), Provinciebestuur West-Vlaanderen

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 5.11
Het Heuvelland is plaatselijk nog rijk
aan kleine landschapselementen en
bossen, en staat o.m. bekend voor de
soortenrijke hagen en bosranden. De
aanwezigheid van vele verschillende
bodemtypes en grondwatersystemen
op een kleine oppervlakte zorgt voor
een grote variatie aan natuurtypes.
Hier een zicht van op de Rodeberg
tussen Loker en Westouter.

The hilly region in the south-western
corner of Flanders is still fairly rich in
small landscape elements and
woodland. It is famous for its old
hedgerows and species-rich woodland-
edges.The presence of a large variety
of soil types and groundwater systems
in a small area, leads to a large variety
in vegetation types.
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Landinrichting heeft als doel het landelijk gebied
optimaal in te richten in functie van
gewestplanbestemmingen en ruimtelijke
uitvoeringsplannen. Bij de opmaak van het richtplan
moeten keuzes gemaakt worden voor de inrichting
van het gebied. Hierbij dienen, na grondige studie, de
ruimtelijke inrichtingsvoorstellen vanuit verschillende
sectoren op elkaar afgestemd en geïntegreerd.

Het projectgebied Brugse Veldzone beslaat 38.000 ha
op het grondgebied van de gemeentes Brugge,
Damme, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem,
Torhout, Lichtervelde,Wingene en Ruiselede. Het
omvat een belangrijk deel van de West-Vlaamse
zandstreek, overgangszones tussen zandstreek en
polders en tussen zandstreek en zandleemstreek.

5.12 Ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brugse Veldzone

5.12 Ecological vision for the land-use planning project "Brugse Veldzone" (Western Flanders)

Tim Adriaens, Kris Decleer
Diverse IN-medewerkers in andere cellen
Externe samenwerking: Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Afdeling Natuur, Afdeling Monumenten en
Landschappen, Regionaal landschap Houtland, Provincie West-Vlaanderen, terreinbeherende verenigingen

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002

FIguur 5.12.1 
Ecologische visie voor de Brugse Veldzone. De nadruk ligt op ontsnippering in belangrijke natuurkernen, het streven naar een
ecologische milieukwaliteit en een functioneel netwerk voor natuur.

Ecological vision for the land-use planning project Brugse Veldzone.The general goal is to counter the effect of habitat fragmentation in
ecologically important areas, the maintenance of an ecological environmental quality and the creation of a functional ecological
network.
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Het IN werkt voor de Brugse Veldzone een
ecologische visie uit. Het gebied wordt opgedeeld
in deelgebieden die ecologisch een eenheid
vormen. Actuele natuurwaarden, beleidstoestand,
sturende abiotische processen, knelpunten voor
natuur en leemtes in de kennis worden voor elk
van deze deelgebieden geïnventariseerd.
Uitgaande van de bestaande toestand worden
ontwikkelingsscenario’s met natuurstreefbeelden

voorgesteld. Daarbij hoort een beschrijving van de
gewenste levensgemeenschappen, de abiotische
randvoorwaarden en potenties voor dit type natuur
in het onderzoeksgebied. De afbakening van
gewenste gebieden met natuur als hoofdfunctie en
gewenste natuurverwevingsgebieden en concrete
projectvoorstellen rond gebieden en doelsoorten
stellen prioriteiten aan de landinrichting.

Figuur 5.12.2
Waardevolle beekvalleien en zure eiken-
beukenbossen met heiderelicten vormen de
belangrijkste natuurtypen in het studiegebied.
Vele gebieden verdienen een betere
planologische bescherming en natuurgericht
beheer. Foto’s :Vallei van de Zuidleie en
Warandebos te Oostkamp.

Brook valleys and acid oak-beech forests with
heathland relicts are the most important
nature values in the study area. A lot of sites
are in need of a better environmental
protection and nature management.
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De opzet van het project is analoog aan het vorige. Het
projectgebied Brabants Plateau beslaat 23.000 ha op het
grondgebied van de gemeentes Bertem, Hoeilaart,
Huldenberg, Kraainem, Overijse,Tervuren,Wezembeek-
Oppem, Kortenberg, Zaventem, Oud-Heverlee en
Herent. Het maakt hoofdzakelijk deel uit van het
ecodistrict "Brabants lemig heuveldistrict" en wordt
gekarakteriseerd door enerzijds veelal diep ingesneden
valleien van Dijle, IJse, Laan en Voer en anderzijds open
agrarische interfluvia met een hoge dichtheid aan holle
wegen, taluds en andere kleine landschapselementen.

Bij de opmaak van de ecologische gebiedsvisie wordt
het gebied opgedeeld in deelgebieden die ecologisch
een eenheid vormen. Actuele natuurwaarden,
beleidstoestand, sturende abiotische processen en
knelpunten voor natuur worden beschreven. Op basis hiervan en van de aanwezige en gewenste functies van

het gebied wordt een lange termijn
structuurvisie uitgetekend. Op verschillende
ruimtelijke schaalniveaus worden doelstellingen
of opties geformuleerd voor ontwikkelingen of
karakteristieken die vanuit ecologisch oogpunt als
sturend aanzien worden. Deze opties worden
vervolgens ingevuld onder de vorm van
natuurdoeltypen en specifieke doelsoorten.Tot
slot worden voor deze opties, binnen het kader
van de landinrichting, relevant geachte acties
voorgesteld.

5.13 Ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brabants Plateau

5.13 Ecological vision for the land-use planning project "Brabants Plateau" (Flemish Brabant)

Jan Wouters, Niko Boone, Lon Lommaert, Kris Decleer
Diverse IN-medewerkers in andere cellen
Externe samenwerking: Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Afdeling Natuur, Regionaal landschap Dijleland,
Provincie Vlaams-Brabant, terreinbeherende verenigingen

Figuur 5.13.1 
Ecologische opties voor een deelgebied van het
Brabants Plateau. De nadruk ligt hier op het
ontwikkelen van het fijnmazig netwerk van kleine
landschapselementen (o.a. in functie van de hamster en
zeldzame akkerflora), de uitbreiding van mesofiel
grasland op steilranden, de vorming van een
bossenschakel met het Zoniënwoud en een
geïntegreerde bestrijding van de bodemerosie.

Ecological options for a part of the land-use planning
project Brabants Plateau. In this region the main goals
are the development of a fine network of small nature
elements (for hamster and arable flora), the expansion
of species-rich meadows on little to moderately fertilised
loamy soils, the creation of a chain of forests in contact
with "Zoniënwoud" and an integrated action
programme for the prevention of soil erosion.

Figuur 5.13.2 
Een typisch beeld van het interfluvium in het studiegebied.

A typical view of the interfluvium at the study region.
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De cel Natuurrapport heeft als voornaamste
opdracht 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 IN uit. Ze
besteedt permanent aandacht aan de afstemming
van het Natuurrapport op het MIRA (Milieu- en
Natuurrapport).

Het Natuurrapport integreert gegevens die
afkomstig zijn van het IN en het IBW, alsook vanuit
talrijke andere bronnen: administraties, openbare
instellingen, andere wetenschappelijke instellingen
en natuurverenigingen.

Momenteel wordt systematische rapportering over
veranderingen in de toestand van de natuur in
Vlaanderen bemoeilijkt door het gebrek aan
gestandaardiseerde dataverwerving. De cel stelt zich
tot doel zowel bestaande monitoring te integreren
als een intensief monitoringnetwerk te 
ontwikkelen :

• Bestaande monitoring betreft meestal een
beperkt aantal indicatoren op een grote
schaal, wat informatie levert over de toestand
in Vlaanderen.

• Intensieve monitoring betreft een groot aantal
indicatoren op slechts enkele locaties,
waarmee de verdere degradatie of het herstel
van lokaal verstoorde situaties kan opgevolgd
worden en waarmee toekomstige modellering
van verstoringseffecten kan ondersteund
worden.

Cel 6. Natuurrapport

Myriam Dumortier (celcoördinator), Dirk Boeye, Anja De Braekeleer, Luc de Bruyn, Karin De Roo, Johan Peymen,
Anik Schneiders, Jurgen Tack,Toon Van Daele, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh

Instituut voor Natuurbehoud
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The primary task of the nature report cell is to
report on the state of nature in Flanders and to
evaluate the government policy towards nature
conservation.This implements a legal obligation of
the Institute of Nature Conservation. Particular
attention goes to the tuning of the Nature Report
with the Environment and Nature Report (MIRA).

The report integrates data from other cells within
the Institute, from the Institute for Forestry and
Game Management, others scientific institutes,
governmental and non-governmental organisations.

At the moment systematic reporting on the
changes in the state of nature in Flanders is
hindered by a lack of standardised data-collection.
The cell’s goal is to integrate existing monitoring
and to develop an intensive monitoring network.
Existing monitoring usually concerns a limited
number of indicators on a large scale, whereas
intensive monitoring means collecting data on a
large number of indicators from a limited number
of sites. Intensive monitoring thus shows the
increasing deterioration or recovery of locally
disrupted conditions.This in turn makes it possible
to deduct research hypotheses on cause-effect
relationships. Research finally supports predictive
models on the effect of disturbances to nature.

Research Group 6. Nature report

Myriam Dumortier (group coordinator), Dirk Boeye, Anja De Braekeleer, Luc de Bruyn, Karin De Roo, Johan
Peymen, Anik Schneiders, Jurgen Tack,Toon Van Daele, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh

Instituut voor Natuurbehoud

activiteitenverslag 2002
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2002 werd besteed aan de spin-off van NARA
2001 en aan het voorbereiden van NARA 2003.

Begin 2002 werd de informatie uit NARA 2001
verder verspreid via:

• artikels in tijdschriften: De Boskrant, De
Levende Natuur, Natuur.focus, (het échte)
Nature, Réserves Naturelles, Biovisie, Het
Ingenieursblad,Vlaams Tijdschrift voor
Overheidsmanagement, e.a.

• persberichten naar regionale en nationale
pers en vulgariserende tijdschriften

• de opmaak van een Engelse en Franse
samenvatting, die verspreid werd op
internationale bijeenkomsten

• voordrachten:VLM-vakinhoudelijk overleg,
Dodonea, Rio+10-studiedag, Internationaal
colloquium over nieuwe soorten in West-
Europa, e.a.

• posters: studiedagen van Likona, Ankona en
Brakona, International Congress of Ecology in
Seoul, European platform for biodiversity
research strategie, e.a.

De informatie uit het NARA 2001 vond (al dan
niet met enkele updates) ook zijn verdere
doorwerking in het MIRA 2002 (zie figuur 6.1),

VRIND 2002, de indicatorenset van de Beleidsraad,
OESO, het statistisch meerjarenprogramma (APS),
Kleurrijk Vlaanderen, structurering van TWOL, e.a.

NARA 2001 werd geëvalueerd door een enquête
bij medewerkers en bij stuurgroepleden en op een
evaluatievergadering. Op basis daarvan werd
gestart met de opmaak van de blauwdruk, de
planning en de richtlijnen voor NARA 2003. Nieuw
in het volgende NARA zijn:

• een meer doorzichtige structuur met 40
onafhankelijk leesbare hoofdstukken, die in 6
delen geordend zijn

• een nieuw deel over duurzaam gebruik
• nieuwe hoofdstukken over klimaatverandering,

houtwinning, bosbeleid, waterbeleid, e.a.
• aandacht voor de toestand van de kennis in

elk hoofdstuk

De tweede helft van 2003 werd voornamelijk
besteed aan de opmaak van de eerste versie van
de teksten.

In de loop van 2002 kwam de stuurgroep 3 keer
samen: voor de evaluatie van NARA 2001
(februari), voor de goedkeuring van de blauwdruk
(juni) en voor feedback op de eerste versie van de
teksten (november).

6.1 Natuurrapport

6.1 Nature report

Dirk Boeye, Anja De Braekeleer, Luc De Bruyn, Karin De Roo, Myriam Dumortier, Johan Peymen, Anik
Schneiders,Toon Van Daele, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh
IN-medewerkers in andere cellen: Kris Decleer, Desiré Paelinckx, Sam Provoost, Geert Sterckx, Jurgen Tack, Erica
Van den Bergh, Kris Van Looy, Carine Wils 
Externe samenwerking: Jim Casaer, Luc De Keersmaeker, Beatrijs Van der Aa, Kristine Van der Mijnsbrugge (IBW)

Instituut voor Natuurbehoud
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Figuur 6.1
Percent bedreigde soorten in de verschillende Europese
landen (gepubliceerd in MIRA-T 2002).

Percentage of threatened species in the different European
countries (published in MIRA-T 2002).



107

Cel Natuurrapport

107

Het NARA-team wenst niet alleen passief gebruik
te maken van de bestaande monitoring, maar ook
sturend op te treden zodat de monitoring
tegemoet komt aan de vereisten om een kwalitatief
hoogstaand NARA te produceren. Hiervoor
worden twee sporen gevolgd:

(1) sturing en integratie van de bestaande
monitoring.
Het NARA-team maakte een overzicht van
bestaande en ontbrekende monitoring i.v.m. de
toestand van de natuur ter voorbereiding van het
Natuurbeleidsplan.Verder werkte het NARA-team
mee in stuurgroepen van monitoring die binnen
andere cellen of buiten het IN wordt voorbereid of
uitgevoerd:

• Beheersmonitoring natuurreservaten (cel 4)
• Monitoring bosreservaten (IBW)
• Hydrologische monitoring in natuurreservaten

(WATINA-databank) (cel 3)
• Eekhoornmonitoring (cel 1)
• Natuurgebiedendatabank (cel 4)
• Indicatoren voor het maatschappelijk

draagvlak voor natuurbehoud
(Arteveldehogeschool, UA).

(2) de ontwikkeling van intensieve monitoring.
• De toestand in de pilootsite voor intensieve

monitoring (Gulke Putten,West-Vlaanderen)
werd verder opgevolgd.

• In samenwerking met NARA, werden aan de
KULeuven, labo voor bodemvruchtbaarheid
en bodembiologie standaard
bodemanalysetechnieken verder opgesteld en
getoetst(MBP-actie 112).Tevens worden door
dit labo twee nieuwe monitoringsites gevolgd:
de Doode Bemde en Neerharenheide.

• In samenwerking met NARA, werd aan de
UGent (vakgroep Bodembeheer en
Bodemhygiëne) een historische
natuurbodemdatabank opgemaakt (MBP-actie
112)(zie fig. 6.2).

• Er is regelmatig overleg met het VMM-
depositiemeetnet verzuring.

• De intensieve monitoring werd geïntegreerd
in de Beheersmonitoring natuurreservaten
(vierde niveau).

6.2 Integratie van monitoring en intensieve monitoring

6.2  Integration of monitoring and intensive monitoring

Dirk Boeye, Anja De Braekeleer, Luc De Bruyn, Karin De Roo, Myriam Dumortier, Johan Peymen, Anik
Schneiders,Toon Van Daele, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh
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Figuur 6.2
In uitvoering van MINA-actie 112
werden, op initiatief van de cel NARA,
aan de KULeuven indicatoren en
analysemethodes voor de monitoring
van de bodemkwaliteit geselecteerd.
Uit de figuur blijkt dat de bepaling van
de kationenuitwisselingscapaciteit of
CEC (zilverthioureum methode) wordt
onderschat indien de bodemstalen
worden gedroogd (bron: KULeuven).

Within MINA-action 112, the
Catholic University of Louvain tested
variables and methods for the
monitoring of soil quality.The figure
shows that values for cation
exchange capacity (silver thioureum
method) are underestimated if soil
samples are dried (source:
KULeuven).
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In 1996 werd het internationale Verdrag inzake
Biologische Diversiteit door België officieel
geratificeerd. Naast een aantal opgelegde
rapporteringen verplicht het Verdrag ook de nodige
aandacht te besteden aan de deelfacetten van een
geïntegreerd biodiversiteitsbeleid. Een belangrijke
component hierin vormt het wetenschappelijk
onderzoek. De Federale Diensten voor
Wetenschap,Technologie en Culturele
Aangelegenheden (DWTC) hebben hiertoe het
Platform Biodiversiteit opgezet. Dit Platform is een
adviesorgaan van de DWTC op het gebied van het
biodiversiteitsonderzoek uitgevoerd door Belgische
wetenschappers in Belgische en internationale fora.
Het IN coördineert de Vlaamse
vertegenwoordiging in het Platform.

Specifieke acties van het Platform in 2001 waren:
• 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, e.a.

• (co-)auteur van nationale en internationale
rapporten (bv. 2de Nationaal Verslag Conventie
Biologische Diversiteit, Nationale Monografie
Conventie Biologische Diversiteit, Rapportering
EEA)

• ondersteuning van de Belgische
wetenschappers voor een vlottere toegang
tot biodiversiteitsinformatie (specifieke
aandacht aan de start van het Europese 6e
Kaderprogramma)

• ondersteuning van Europese initiatieven
betreffende biodiversiteitsonderzoek
(BIOPLATFORM thematic network, 6e
kaderprogramma EU, CONNECT ,PEER,enz.)

• Opvolging van het Europees Platform voor
Biodiversteitsonderzoek Strategieën
(bijeenkomsten in Spanje en Denemarken)

• Contacten met de internationale organen met
verantwoordelijkheden binnen het
biodiversiteitsonderzoek (ETC/NPB,
DIVERSITAS, EEA, EU, enz.)

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 (KBIN), Etienne Branquart (Centre de Recherche de la Nature, des
Forêts et du Bois)
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Figuur 6.3
Biodiversity News Flash is de nieuwsbrief van het Belgisch
Biodiversiteitsplatform. Het informeert
biodiversiteitsonderzoekers over onderzoeksinitiatieven op
het gebied van biodiversiteit. (www.biodiversity.be\bbpf)

Biodiversity News Flash is the newsletter of the Belgian
Biodiversity Platform. It informs researchers on the research
initiatives in the field of biodiversity.
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Bibliotheek

Lieve Gossye, Herwig Borremans, Sophie Vanroose (40%)

"A library is not a luxury but one of the necessities of life" — Henry Ward BEECHER -
In het licht van bovenstaande quotatie durven wij te hopen dat de bibliotheek voor het IN tegemoet komt aan de
wensen van de vele gebruikers.

(1) Doelgroep
Door een  gerichte aankooppolitiek wordt de gespecialiseerde doelgroep van ‘natuurvorsers’ ondersteund in
hun zoektocht naar informatie. De collectie beslaat derhalve vooral onderwerpen die betrekking hebben op
‘het natuurlijk milieu’ in haar breedste betekenis. Een greep uit de trefwoordenlijst – in overleg met de
partners van FELNET (www.felnet.be) teruggebracht tot in totaal zo’n 350 termen – verduidelijkt ons aanbod
: afvalwater, avifauna, biogeografie, biotopen, diversiteit, EG-vogelrichtlijn, foerageren, gebiedsinfo, hydrobiologie,
inventarisatie, korstmossen, landschapecologie, monitoring, natuurontwikkeling, populatiedynamiek, statistiek,...

(2) De werking in cijfers en letters
De totale collectie telt ondertussen 11.300 monografieën. De aanwas voor 2002 bedraagt zo’n 970 werken
waarvan een kleine 2/3 gratis is verkregen. Deze vele giften zijn een gevolg van de inspanningen die geleverd
zijn op het vlak van externe contacten en vormen de resultante van een bevraging bij externe gebruikers
(o.a.thesissen, legaten, gedeeltelijke overname collecties).

Reeds van bij de aanvang vormt de Universele Decimale Classificatie (UDC) de basis van ons klassement.
Doorheen de jaren zijn er een aantal wijzigingen geweest binnen de UDC; pas met ingang van 2002 is gestart
met de systematische actualisatie van de 4500-tal ‘oude UDC–codes’. Daarvan zijn er ondertussen reeds
2000 gecorrigeerd.We hebben deze ‘schoonmaakactie’ meteen ook benut om andere veldgegevens te
corrigeren en te uniformiseren.
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Momenteel is het IN geabonneerd op 319 tijdschrifttitels. Daarvan lopen er 192 titels rechtstreeks bij
verenigingen; 43 nieuwsbrieven worden gratis verkregen en 31 titels werden ontvangen in ruil voor het
Natuurrapport 2001. De tijdschriftencollectie telt tevens 184 archieftitels (deze groei is deels het gevolg van
het ontstaan van de koepelvereniging Natuurpunt). Zo’n 25 titels zijn online aangevraagd via diverse
uitgeverijen: Blackwell Science UK: 8, Blackwell Science USA: 3, Elsevier Science: 6,Wiley: 3. 22 gratis
elektronische nieuwsbrieven worden op een werkstation in de bibliotheekzaal ingeladen ten behoeve van
Inners en derden.

Via interbibliothecair leenverkeer (IBL) werden 57 aanvragen behandeld.
Op initiatief van het bibliotheekpersoneel werden 34.500 separaten op zo uniform mogelijke wijze in één
databank samengebracht tot een intern werkinstrument.

Er werd tevens een oproep gelanceerd om pdf-bestanden door te mailen naar de bibliotheek. Op het
intranet staan momenteel 27 doorklikbare bestanden.

224 bezoekers hebben de ruige buurt van hartje Anderlecht getrotseerd. Deze daling is grotendeels te wijten
aan het feit dat voor de duur van een half jaar geen ontleningen konden werden toegestaan omwille van
personeelsgebrek.

Momenteel telt de bibliotheek 257 geregistreerde gebruikers.

(3) het kader en de omkadering
Door een actieve deelname in de koepelorganisaties VOWB (Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk
Bibliotheekwerk), Felnet (Flanders Environmental Library Network) en  VVBAD (Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) heeft de bibliotheek onderhand een zekere naambekendheid
opgebouwd in het werkveld. Ook door deelname aan de cursus "Acquisitie en toegankelijk maken van digitale
informatie", de studiedag "Welke toekomst voor Wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra ?" en
het seminarie "Open archives voor onderzoek", werden duurzame contacten gelegd.

(4) het prijskaartje
De werkingskosten voor de bibliotheek zijn begroot op 69.476 euro. Het leeuwenaandeel van dat bedrag
wordt opgeslorpt door de kostensoort ‘tijdschriften’. De overige posten zijn ‘boeken’, ‘cd-roms’ en ‘diversen’,
waaronder ‘inbinden tijdschriften’, ‘IBL’, ‘boekhoekjes’ en ‘boekfiches’.
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Laboratoria

Roald Steeno, Jurgen Bernaerts

De laboratoria van het IN zijn uitgebouwd rond systematische thema’s. Een lokaal is ingericht voor het
opkweken van vissen in beluchtingsbassins, er is een microscopielokaal ten behoeve van identificatie van
veldmateriaal, er zijn drie klimaatkamers voor kiemproeven geïnstalleerd, er is een ruimte  gereserveerd voor
slibmonsteronderzoek en er is een fysico-chemisch labo dat voorzien is van de basisapparatuur voor analyse
van oppervlakte -en grondwaterstalen.

Omwille van de vraag werd in de loop van 2002 het fysico-chemisch labo verder uitgebreid voor de analyse
van bodem- en plantenmateriaal. Door het overgrote deel van de analyses zelf uit te voeren werd er in
geslaagd het hoofd te bieden aan de stijgende vraag naar analyses, wat allicht nooit was gelukt bij uitbesteding.
Daarenboven ligt de concentratie'range' waarin gemeten moet worden lager dan wat mogelijk is in de
klassieke laboratoria, omwille van de specificiteit van de stalen (herkomst veelal uit natuurreservaten).

Momenteel zijn twee laboranten in dienst die voor een specifiek project slibmonsteronderzoek uitvoeren en
twee laboranten die algemeen ten dienste staan van het wetenschappelijk IN-personeel voor de analyse van
oppervlakte- en grondwater, bodem- en plantenmateriaal.

In de analyselaboratoria staat volgende grote apparatuur opgesteld : een Continuous Flow Analyser
(anionenbepaling), een ICP (Inductively Coupled Plasma voor kationenbepaling en 'zware' metalen), een
laserdiffractietoestel voor meting van de korrelgroottesamenstelling van onderwaterbodems, een C/N analyser
(bepaling C en N fractie volgens Dumas) en een NIR (Near Infrared Spectrometer voor de bepaling van de
voedingswaarde van plantenstalen). Aan het eind van 2002 werd dit geheel nog uitgebreid met een
automatische titrator voor een nauwkeurigere en snellere bepaling van pH, geleidbaarheid, carbonaat- en
bicarbonaatfractie in waterige monsters.
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Het fysico-chemisch labo draaide in 2002 op maximale capaciteit met de huidige laborantenbezetting. De
brede waaier aan parameters die behoren tot het analysetakenpakket  is weergegeven in volgend overzicht :

Gewasanalyse
G001 : nitraat-stikstof(NO3N)
G002 : sulfaat
G003 : chloride
G004 : Digestie voor ICP analyse (bepaling K en P fracties)
G005 : organisch materiaal(%O.M.) (Loss-on-ignition)
G006 : totaal C% en totaal N%(Dumas-methode)
G007 : NDF, ADF en ligninefractie d.m.v. fiber analyser
G008 : Bepaling van het vochtgehalte
G009 : vezels, wateroplosbare suikers, vochtgehalte, N en C-fracties d.m.v. near-infrared spectrometrie (NIR) 

Bodemmonsteranalyse
B001 : Drogen en zeven
B002 : vochtgehalte
B003 : organisch materiaal(Loss-on-ignition)
B004 : pH(H2O) en pH(KCl)B005 : minerale stikstof(MinN)
B006 : Cation Exchange Capacity (C.E.C.) en Exchangeable Bases
B007 : amorf Fe, Al en gebonden P 
B008 : sulfaat
B009 : Digestie voor ICP analyse (P, Na, K, Mg, Ca, Fe: totale/wateroplosbare/plantbeschikbare fractie)
B010 : totaal zwavel
B011 : beschikbaar (extraheerbaar) P via een anionenuitwisselingsmembraan (AUM)
B012 : het tot.C% en het tot.N% (Dumas-methode)
B013 : Analyse grondsoort via laserdiffractie (korrelgroottesamenstelling)
B014 : zware metalen na digestie

Wateranalyse
W001 : sulfaat 
W002 : chloride 
W003 : bicarbonaat (totaal alkaliniteit) 
W004 : ortho-fosfaat 
W005 : ammonium 
W006 : nitraat en nitriet 
W007 : nitriet  
W008 : chlorophyl en pheophytine 
W009 : C.O.D.
W010 : electro-conductiviteit(Ec) 
W011 : zwevende stoffen 
W012 : bezinkbare stoffen 
W013 : zuurtegraad (pH) van water
W014 : zuurstofgraad van water
W015 : biochemische zuurstofvraag (BOD)
W016 : Kjeldahl-stikstof 
W017 : totaal fosfaat 
W018 : kationen Na, K, Mg, Fe, Ca, Al 
W019 : SiO2 
W020 : zware metalen 
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De stuurgroep Publicaties en Communicatie draaide het voorbije jaar op volle toeren. Het communicatieplan
werd opgesteld en in het COLEV overlegorgaan voor het Beleidsdomein Leefmilieu en Natuur verwerkt in
een gezamenlijk communicatieplan (voor 2003).

Het IN onderscheidt drie communicatiedoelgroepen :
• het beleid, in al zijn geledingen en gedaantes. Het IN verzamelt informatie en voert onderzoek uit dat

vertaald wordt naar de gebruiker  
• de wetenschappelijke wereld. Belangrijke activiteiten zijn hier publicaties, actieve deelname aan studiedagen

e.d.
• de vrijwilligers, die zeer belangrijk zijn in het proces van dataverzameling, en in ruil daarvoor

wetenschappelijke ‘output’ van ons mogen verwachten.
Deze drie zeer verschillende doelgroepen evenwichtig en adequaat bedienen is een hele uitdaging.

In het begin van 2002 gingen de stuurgroepvoorzitter en de communicatieverantwoordelijke op een
intensieve wetenschapscommunicatietraining voor intermediairen. Hieruit groeide het Platform voor
Wetenschapscommunicatie. Later op het jaar werden er opleidingen wetenschapscommunicatie (WeCom)
georganiseerd voor de geïnteresseerde wetenschappers op het IN. Zowel schriftelijke als mondelinge
communicatie kwamen aan bod.

Het IN was met een stand aanwezig op drie provinciale natuurstudiedagen en op het wetenschapsfeest in
Flanders Expo. Samen met het IBW en met Afdeling Water werd een studiedag georganiseerd rond
vismigratie met zo’n honderd deelnemers.

Ook dit jaar werden een aantal IN-publicaties naar de drukkerij gebracht :
• ‘Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen’
• ‘Evolutie van het plantenbestand in de provincie Limburg’
• 'Windturbines en vogels in Vlaanderen'
• 'Beheer van verwilderde watervogels in Vlaanderen'
• 'Een hiërarchisch monitoringsyteem voor beheersevaluatie van natuurreservaten in Vlaanderen'
• 'Biologische monitoring in het integraal monitoringplan Grensmaas'
• 'Verkennende ecologische gebiedsvisie voor het rivierbed van de Grensmaas'
• 'Herintroductie en herstel van kopvoornpopulaties in het Vlaamse gewest'
• 'Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel,Rupelmonde'
• de samenvatting van het natuurrapport 2001 in het Nederlands,Frans en Engels
• het jaarverslag   
• Het vernieuwde Vogelnieuws werd verder gezet met een broedvogelnummer in het voorjaar en een

watervogelnummer in het najaar.

Het IN haalde o.a. de pers met het Natuurrapport, de 'Evolutie van het plantenbestand in de provincie
Limburg', de Broedvogelatlas, evolutie en belang van biodiversiteit, en met het rapport 'Windturbines en
vogels in Vlaanderen'.

Er werd gestart met de planning en aanmaak van een totaal vernieuwde website, die u in het voorjaar 2003
mag verwachten.
Tot slot is heel wat energie gestopt in de nakende fusie met het IBW en de uitdagingen en kansen die dit op
communicatief inhoudt. In het voorjaar 2003 mag u alvast een voorproefje verwachten, nl. een gezamenlijke
IBW/IN Nieuwsbrief. Wij hopen dat het u smaakt!  Zelf hebben we er alvast heel veel zin in...
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Overzicht publicaties, rapporten en adviezen

z Artikels in wetenschappelijke tijdschriften en boeken (binnen- en buitenland)

Adriaens,T. (2002). Libellen in noordwest-Vlaanderen: status, belang en behoud. Gomphus 18 (1): 15-40.

Anselin, A. (2002). Het project bijzondere broedvogels Vlaanderen.Vogelnieuws 1: 10-12.

Anselin,A. (2002). Over Roeken, Nijlganzen en Roerdompen: resultaten van het BBV project.Vogelnieuws 3: 13-15.

Anselin, A. (2002).Winterpopulaties van Canadese ganzen in Vlaanderen.Vogelnieuws 2: 14-15.

Anselin, A. & Vermeersch, G. (2002). De Vlaamse broedvogelatlas: voorlopige resultaten. De Levende Natuur
103 (6): 220-223.

Baert, P., Colazzo, S.,Valck, F. & Bauwens, D. (2002). De status van de Limburgse amfibieën: recente
ontwikkelingen en hoop voor de toekomst. Likona Jaarboek 2001: 38-47.

Beck, O. (2002). Lokaal gedrag en jaarrond verplaatsingen van de winterpopulaties van de Canadese Gans in
de Bourgoyen-Ossemeersen te Gent.Vogelnieuws 2: 16-17.

Bio, A. M. F., De Becker, P., De Bie, E., Huybrechts,W. & Wassen, M. (2002). Prediction of plant species
distribution in lowland river valleys in Belgium: modelling species response to site conditions. Biodiversity and
Conservation 11: 2189-2216.

Bokdam, J.,Verbanck, E. & van Braeckel, A. (2002). Diet selection by free-ranging cattle in the peat zone of the
Biebrza National Park and defoliation responses of invading roughage species. In: Bokdam, J., van Braeckel, A.,
Werpachowski, C., and Znaniecka, M. Grazing as a conservation management tool in peatland. Report of a
Workschop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland, Bialystok. pp. 63-66.

Bonte, D., Baert, L. & Maelfait, J.-P. (2002). Spider assemblage structure and stability in a heterogeneous dune
landscape. Journal of Arachnology 30: 331-343.

Bouman, F., Cobb, L., Devente, N. & Goethals,V. (2002).The seeds of gentianaceae. In: Struwe, L. and Albert, A.
V. (eds) Gentianaceae: systematics and natural history. Cambridge University Press, Cambridge. pp. 499-572.

Bruyndoncx, L., Jodaens, K., Meire, P. & Backeljau,T. (2002). Molluscan diversity in tidal marshes along the scheldt
estuary (the Netherlands, Belgium). Hydrobiologia 474: 189-196.

Claerbout, S. (2002). Potentiële endozoöchore zaadverspreiding door grote herbivoren in enkele Vlaamse
duingebieden. Belgian Journal of Botany 135: 127-128.

Colazzo, S., Baert, P.,Valck, F. & Bauwens, D. (2002).Vindplaatsen van de algemene amfibieën in Vlaanderen:
winst en verlies. Natuur.focus 1 (3): 103-109.

Cosyns, E., Provoost, S. & Leten, M. (2002). Ontwikkeling van een ‘groen-strand-vegetatie met rode stip’. In:
Mees, J. 5 jaar strand-natuurreservaat ‘De Baai van Heist’: De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of
natuurpatrimonium? Zeebrugge (B), 14 juni 2002, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling
Natuur;Vlaams Instituut voor de Zee (Boek-proceedings), Zeebrugge, pp. 1-7.

De Bakker, D., Baert, L. & Maelfait, J.-P. (2002). Spinnen van natte oligotrofe open habitatten in Oost-
Vlaanderen. In: Bonte, D. and Grootaert, P. (eds) Onderzoek naar de herstelmogelijkheden ten behoeve van
het behoud van de specifieke entomofauna van de landduinen in Oost-Vlaanderen: natte gebieden. RUG;
KBIN, pp. 23-34.
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De Bakker, D., Gurdebeke, S. & Maelfait, J.-P. (2002). De spinnenfauna (Araneae) van een aantal bossen in de
omgeving van Gent. Nwsbr. Belg. Arachnol. 17 (1): 1-14.

De Bakker, D. & Maelfait, J.-P. (2002). Bosbeheer en biodiversiteit. Deel 12: bosbeheer en spinnen. De Boskrant
32 (1): 26-31.

De Bakker, D., Maelfait, J.-P., Desender, K., Hendrickx, F. & De Vos, B. (2002). Regional variation in spider diversity of Flemish
forest stands. In:Toft, S. and Scharff , N. (eds) European Arachnology 2000.Aarhus University Press, pp. 177-182.

De Becker, P. & Vercoutere, B. (2002).Waterbeheersing in de Dijlevallei stroomopwaarts Leuven: een
jarenlange discussie nu eindelijk afgerond? In: Bogaert, J. (red.) Jaarbulletin 2002: water in natuurlijke
hoeveelheden. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Leuven. pp. 123-134.

De Bruyn, L., Scheirs, J. & Van Gossum, H. (2002). How affluence harms the environment in Europe: increased
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De Bruyn, L., Scheirs, J. & Van Gossum, H. (2002). Lesser dung flies (Sphaeroceridae) of the Belgian fauna: little
known nutrient recyclers. In: Peeters, M. and Van Goethem, J. L. (eds) Belgian fauna and alien species.
Verhandelingen van het symposium status en trends van de Belgische fauna met bijzondere aandacht voor
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De Bruyn, L., Scheirs, J. & Verhagen, R. (2002). Nutrient stress, host plant quality and herbivore performance of
a leaf-mining fly on grass. Oecologia 130: 594-599.

De Knijf, G. (2001).Waarneming van Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) in het Kraaibos te Moen-
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De Knijf, G., Anselin, A. & Goffart, P. (2002).The Belgium Odonata Atlas Project: changes in distribution. Bulletin
de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgiques, Entomologie 72 - Supplement: pp. 111-112.

De Knijf, G. & Lambrechts, J. (2002).Verslag van de excursie naar de Vallei van de Zijpbeek en de Mechelse
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De Roo, K. (2002). Beleidsevaluatie: een gebruiksaanwijzing. Natuur.focus 1 (3): 97-102.
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E: extern (niet op de begroting van Vlaamse Gemeenschap of EVIN)
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Goudenhooft Liesbeth C deskundige 100% (1-2) 50% (3-12) boekhouding 
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gebouw
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directeur
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Cel 1: Populatie- en Verspreidingsecologie
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Cel 4: Landschapsecologie en Natuurbeheer

Brys Rein E wetenschappelijk attaché

De Blust Geert V wetenschappelijk attaché co-celcoördinator

De Cock Raphaël C wetenschappelijk attaché

De Fré Birgit E wetenschappelijk attaché

Degezelle Tine* E wetenschappelijk attaché 100% (1-8)

Demeulenaere Else* E wetenschappelijk attaché 100% (1-9)

Hoffmann Maurice C wetenschappelijk attaché co-celcoördinator

Lamoot Indra E wetenschappelijk attaché

Provoost Sam C wetenschappelijk attaché

Ronse Anne* C wetenschappelijk attaché 100% (1-4)

Spanoghe Geert C wetenschappelijk attaché 100% (1)

Van Braeckel Alexander C wetenschappelijk attaché

Van Looy Kris C wetenschappelijk attaché

Vanacker Stijn C wetenschappelijk attaché

Vanderhaeghe Floris E wetenschappelijk attaché

Cel 5: Natuurontwikkeling en Natuurbeleid

Adriaens Tim C wetenschappelijk attaché

Boone Niko C wetenschappelijk attaché

De Beck Lode C wetenschappelijk attaché

De Rycke Ann C wetenschappelijk attaché

Decleer Kris V wetenschappelijk attaché celcoördinator

Dochy Olivier C wetenschappelijk attaché

Goethals Valérie C adjunct van de directeur

Lommaert Lon C wetenschappelijk attaché

Martens Leen* C wetenschappelijk attaché 100% (1-3)

Spanoghe Geert C wetenschappelijk attaché 100% (2-8)

Sterckx Geert C wetenschappelijk attaché

Van der Welle Jaantje* C wetenschappelijk attaché

Van Kerckvoorde Andy C wetenschappelijk attaché 100% (4-12)

Van Uytvanck Jan C wetenschappelijk attaché

Vanholen Bert* C wetenschappelijk attaché 100% (1-10)

Vanroose Sophie C deskundige
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Verboven An C wetenschappelijk attaché 100% (1-4) 50% (5-10) 100% (11-12)

Verelst Iris C wetenschappelijk attaché 50% (4) 100% (5-9)

Vermeersch Sophie C wetenschappelijk attaché 100% (1-3) 50% (4-9) 100% (10-12)

Wouters Jan C wetenschappelijk attaché 100% (3-12)

Cel 6: Natuurrapport

Boeye Dirk* C wetenschappelijk attaché 100% (1-8)

De Braekeleer Anja C deskundige

De Bruyn Luc C wetenschappelijk attaché

De Roo Karin* C adjunct van de directeur 100% (1-8)

Dumortier Myriam C wetenschappelijk attaché celcoördinator

Peymen Johan C wetenschappelijk attaché

Schneiders Anik C wetenschappelijk attaché

Tack Jurgen C wetenschappelijk attaché

Turcott-Quintero Eva E wetenschappelijk attaché 50% (1-12)

Van Daele Toon C wetenschappelijk attaché 100% (10-12)

van Straaten Dick V wetenschappelijk attaché 0% (1-12)

Weyembergh Gisèle C wetenschappelijk attaché 100% (3-12)
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Leden van de Directieraad

Eckhart Kuijken (algemeen directeur IN)
Dirk Bauwens (IN)
Willy Huybrechts (IN)
Jean-Pierre Heirman (directeur-generaal  AMINAL)
Prof. Dr. Filemon Desmet (VUB)
Prof. Dr. Martin Hermy (KUL)
Prof. Dr. Rudy Verheyen (UA)
Prof. Dr. Magda Vinckx (UGent)

Lijst van de gebruikte afkortingen

ALT : Administratie Land- en Tuinbouw
AMINAL : Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
ANKONA : Antwerpse Koepel Natuurstudie
ARABEL : Belgische Arachnologische Vereniging
AROHM  : Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen
ATP : Administratief en Technisch Personeel
AWV : Administratie Wegen en Verkeer
AWZ : Administratie Waterwegen en Zeewezen
BWK : Biologische Waarderingskaart
DWTC : Diensten van de eerste minister,Wetenschappelijke,Technische en Culturele aangelegenheden
EU : Europese Unie
FLO.WER : Floristische Werkgroepen
FWO : Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
GIS : Geografisch Informatiesysteem
GNOP : Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
HYLA : Reptielen- en amfibieënwerkgroep van de Wielewaal v.z.w.
IBN-DLO : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Nederland) (tegenwoordig : Alterra)
IBW : Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
IN : Instituut voor Natuurbehoud
IWP : Integraal Waterbeheer Plan
KBIN : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
KLE : Kleine landschapselementen
KUL : Katholieke Universiteit Leuven
LIKONA : Limburgse Koepel Natuurstudie
LIN : Departement Leefmilieu en Infrastructuur
MAP : Mestactieplan
MBP : Milieubeleidsplan
MER : Milieueffectenrapport(ering)
MINA-plan 2 : Milieu- en Natuurbeleidsplan 1997-2001
MIRA : Milieu- en Natuurrapport
NARA : Natuurrapport
NBP : Natuurbeleidsplan
OMES : Onderzoek Milieu Effecten Sigmaplan
PBO : Programma Beleidsgericht Onderzoek
RIZA : Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RSV : Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUCA : Rijkuniversitair Centrum Antwerpen
SALTABEL : Sprinkhanenwerkgroep van de Benelux
SOVON :Vogelonderzoek Nederland
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TWOL :Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu
UA : Universiteit Antwerpen
UGent : Universiteit Gent
UIA : Universitaire Instelling Antwerpen
VITO :Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VIWC :Vlaams Integraal Wateroverleg Comité
VLAVICO :Vlaamse Avifauna Commissie
VLINA :Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling
VLM :Vlaamse Landmaatschappij
VMM :Vlaamse Milieumaatschappij
VMW :Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
VOI :Vlaamse openbare instellingen
VUB :Vrije Universiteit Brussel
WITAB :West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand
WP :Wetenschappelijk Personeel
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