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Woord vooraf

Wat doet het Instituut voor Natuurbehoud ?
Dit jaarverslag biedt de gelegenheid om nader kennis te maken met een brede selectie van wetenschappelijke
en beleidsadviserende projecten en opdrachten die in 1999 op het Instituut voor Natuurbehoud (IN.) werden
uitgevoerd.

Reeds van bij de oprichting van het Instituut in 1986 ging veel aandacht naar de continuïtert van monrtoring en
langlopend wetenschappelijk onderzoek. waarvan de beleidsrelevantie onmiskenbaar is. Daarnaast wordt in
toenemende mate op het IN. beroep gedaan voor de urtvoering van kortere ad hoc opdrachten. Ook de
participatie aan lopende programma's in het raam van VLlNA,TWOL, PBO, MIRA, F'No. DWTC en EU (.) heeft
het IN. een manifeste plaats in wetenschappelijke netwerken opgeleverd. Door drt alles kende het personeels
bestand een sterke groei, die echter tegelijk met een grotere doorstroming gepaard gaat. Aldus biedt het IN.
een dynamisch platform voor jonge onderzoekers die hier nieuwe kennis en praktijkervaring kunnen opdoen.

Veel speurwerk wordt urtgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde vrijwilligers en collega's van univer
srterten of wetenschappelijke instellingen, zoals het Instrtuut voor Bosbouw en Wildbeheer; de Nationale
Plantentuin en het Koninklijk Belgisch Instrtuut voor Natuurwetenschappen. Een belangrijke urtdaging voor het
IN. is daarbij het overzichtelijk samenbrengen, selecteren en presenteren van urteenlopende gegevens met
betrekking tot 'de natuur'. Materiaal urt tal van inventarisaties wordt na toetsing in databanken opgenomen,
cartografisch vastgelegd en indien relevant ook 'vertaald' ten behoeve van natuurbeheer en -beleid. Samen met
de resultaten van specifieke projecten allerhande worden deze ervaringen tevens actief ingebracht in overleg
organen bij administraties zoals AMINAL, AWZ, AROHM, op kabinetten, stuurgroepen, hoge raden en
commissies.

Hierdoor leveren de medewerkers van het Instrtuut een belangrijke bijdrage in het oordeelkundig gebruik van
objectief feitenmateriaal. De originele wetenschappelijke bijdragen in geschriften, studiedagen en congressen
hebben aan het IN. de nodige bekendheid en urtstraling gegeven. De uitgaven van een eigen Mededelingenreeks,
de Biologische Waarderingskaart en een Natuur-CD evenals de websrte (http:l www.lnstnat.be) beogen een
brede toepassing van de bekomen inzichten in natuurbeheer; ruimtelijke planning en natuur- en milieubeleid.
Bewust wordt hierbij een grotere openheid en algemene beschikbaarheid van databanken en onderzoeks
resultaten nagestreefd. Dit moet zowel de overheid als een breder publiek overtuigen van de specifieke en
onvervangbare plaats die het IN. als 'kenniscentrum' inneemt in het landschap van administraties, openbare
instellingen, universrterten en talrijke particuliere studiegroepen en verenigingen. Ook de brede informatie
beschikbaar via de Bibliotheek dient in drt kader vermeld te worden.

Met deze publicatie -één jaar na het uitbrengen van het 'Natuurrapport 1999: Toestand van de Natuur in
Vlaanderen. Cijfers voor het beleid'- willen de medewerkers van het Instrtuut nog meer in hun kaarten laten
kijken en iedereen de mogelijkheid bieden zich een beeld te vormen van actuele visievorming en lopend
onderzoek ten behoeve van een duurzame natuur.

Veel leesgenot.

Prof. Dr. Eckhart Kuijken
Algemeen directeur

(-) voor verklaring van deze afkortingen, zie achteraan



Kerntaken van het nstituut voor atuurbehoud

A. Wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied van ecologie en natuurbehoud, zo mogelijk
op interdisciplinaire basis

a) Vlslevormlng en conceptuele kennisontwikkeling (zo mogelijk op interdisCiplinaire basis)
• wetenschappelijk onderzoek toespitsen op toepasbaarheid in het natuurbeleid s.1. (beleidsvoorbereiding.

-onderbouwing en -advisering op Vlaams gewestelijk vlak en op supra-gewestniveau)
• fundamentele onderzoeksvragen zelf (of laten) behandelen wanneer onvoldoende kennis in literatuur

aanwezig is (zie ook f)
b) Instaan voor de lange termijn monitoring van relevante elementen (abiotische. biotische, antropogene)
c) beheren van bijhorende databanken en positionering In metadatabanken (regionaal, federaal en

intematlonaal)
d) vemieuwende thema's en methodieken uitwerken
e) veruitwendiging van wetenschappelijke kennis (publicaties, rapporten, eigen uitgavenreeks, conferenties.

website)
f) functionele netwerkvorming aangaan met universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, mede

door deelname aan Vlaamse, federale of Europese onderzoeksprogramma's

B. Dienstverlening

a) permanente functie als coördinerend kenniscentrum Inzake natuur s.l. met expertises op Europees en
internationaal niveau (o.a. Richtlijnen en Verdragen)

b) wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening en beleidsondersteuning (op basis van referentiekaders)
c) evaluatie van beleid en beheer, inclusief adVies tot eventuele bijsturing
d) actieve Inzet bij totstandkoming van referentiewerken voor beleidsimplementatie (b.v. Natuurtechnische

Milieubouw. Natuurrapport, Biologische Waarderingskaart. ruimtelijke Visie op natuur In Vlaanderen,
natuurontwikkelingsscenario's voor gebieden en waterlopen)

e) samenwerkingsverbanden met lagere overheden (proVinCies, gemeenten) en met particuliere organisaties
(verenigingen, intemationale NGO's)

f) ter beschikking stellen van informatie via intemet (website met downloadbare referentiekaders)

c. Vorming, educatie en breed-maatschappelijk gerichte ondersteuning

a) ontplooiing van Jong intellect kansen geven door geschikte (contractuele) werkaanbieding en permanente,
professionele begeleiding biJ het concipiëren en uitvoeren van activiteiten

b) opleiding en inschakeling van vrijwillige medewerkers voor verzamelen van veldgegevens
c) beschikbaar stellen van referentiebibliotheek. laboratoria. logistieke noden (studie- en vergaderruimten)
d) actief meewerken aan NME (natuur- en milieueducatie)
e) vertalen van kennis naar breder publiek (studiedagen. voordrachten. vulgariserende publicaties, intemet)
f) gerichte Informatie t.b.V. de media, internetgebruikers e.d.



Opdrachten van het Instituut Natuurbehoud volgens het Decreet Natuurbehoud
(21110/1997).

ondersteuning IN)

Art. 51 - 52 Bescherming van planten- en diersoorten en hun levensgemeenschappen
(ondersteuning IN.)

and appen ondersteuning IN

Overzicht van de acties en initiatieven in het MINA·2 plan 1997-200 I waar het ioN. als
betrokkene of (hulp)initiatiefnemer vermeld is.

Actie 22

Actie 51 De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen
(I.s.m AMINALVMM, UIA)



Actie 73 Proefprojecten act ef pellbeheer antwerdroglng) opstarten ( sm AMINA A
doelgroepen gemeenten Polders en Watenngen provlnc es, Watervool'2lenl g)

Actie 76 Kennis van de hydrologische systemen vergroten en geschikte beleidsIndicatoren
afleiden (i.s.m. AMINAL VMM.VLM, provincies, gemeenten. Polders en Watenngen.
Watervoorziening)

r------=:-----=--
Beschermen van niet verstoord natuurgebied en onderzoek aar de
gelUid op natuur (I sm AMI AL provlnc es IBW AROHM gemeent

Actie 92 De proefproJecten voor waterlopen en wegen urtbreiden en urtvoeren; typebestekken
aanpassen en opmaken (I.s.m. AMINAL, AWV, AWZ, IBW gemeenten, provincies,VLM,VMM)

Actie 93 Projecten uitvoeren voor nVlerherstel. verbetenng van de V1smlgratle en aanleg van
paaiplaatsen (I sm AMINAL, AWZ. IBW gemeenten. Polders en Watenngen provinCies

Inrtiatief 95 Versnippenng opnemen in het richtlijnenboek voor milieurapportenng
(i.s.m.AMINAL IBW OVAM,VLM,VMM)

Actie 102 De mogelijkheden van een systematiek van Vlaamse natuurtypen onderzoeken en
aanwenden (I.S m. AMINAL beherende verenigingen IBW)

Actie 103 Het verderzetten van de opstelling van Rode Lijsten (I.s.m. beheerders, IBW,
natuurbehoudsverenlgingen)

Actie 104 Afbakenen en verder Invullen van een Natuurlijke Structuur nVlaanderen
(.s.m AMI ALAROHM ALT. IBW)

Actie 105 EcosysteemvisIes urtwerken voor bepaalde nVler- en beekvalleien en voor de
Natuurlijke Structuur In functie van beheersplannen (i.s.m. AMINAL, IBW gemeenten,
natuurverenigingen. provinCies)

Inrtlatlef 106 Het Instrument erkenning/aanduiding van reservaten optimaliseren sm AMINA
beheerders eigenaars Vlaamse Hoge Raden AROHM)

Actie I 12 Specifieke actieplannen voor bijzondere milieukwalrtert opmaken en uitvoeren
(i.s.m.AMINAL,OVAM,VLM,VMM)

Actie I I 3 Opmaak van een ultvoenngsplan gebledsgencht natuurbeleid (i sm AMINAL AROHM.
Ecologische Impulsgebieden, gemeenten. IBW natuurverenlgJngen OVAM prov nc es
Regionale Landschappen.VLM.VMM)

Inrtiatlef I 15 De wIldbeheerseenheden evalueren en bijsturen (I.s.m. AMINAL. Jagersverenigingen,
Vlaamse Hoge Jachtraad,Vlaamse Hoge Raad Natuurbehoud, IBW)

6 De ecologische Inpasbaarheld van de blnnerlVlssen bevordere
Vlaamse Hoge Raad voor Rivlervlsse beheerde natuurbe

Actie I 17 Een afwegingskader opstellen voor de Introductie van vreemde en gewIJzigde blota
(l.smAMINAL IBW, KBIN. AROHM, wetenschappelijk comrté voor C1TES, FLOWER.VIB.
beherende verenigingen, Hoge Raden)

Actie 138 De bestaande meetnetten en statistisch matenaal verbeteren en aanvullen (i s.m AMINAL
VMM, MIS, Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen. IBW, LEI, L1N, NIS, OVAM,
Unlversrterten,VLM)

In a ef 39 Het urtwe een pt mal
M eegVMM MS APS



De interne organisatiestructuur van het I.N.

De onderzoeksactiviteiten van het Instituut voor Natuurbehoud zijn georganiseerd volgens een matrixstruc
tuur 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 'organi
satieniveau' van de natuur: soorten, habitatten, ecosystemen en landschappen. Binnen deze vier groepen wor
den 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 ceIoverschrij
dende 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 kun
nen in sommige gevallen ook nog bepaalde nevenactiviteiten hebben in een andere cel.

De indeling van het jaarverslag 1999 volgt de hierboven geschetste indeling.

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

Natuurontwikkeling
en -beleid

Natuurrapport

KD

OvS

Populatie- & Ecotoop- Ecohydrologie Landschaps-
verspreidings- typologie & & ecologie &

ecologie BWK Watersystemen Natuurbeheer

DB DP WH MH/
GDB

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

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

I. DB
2. DP
3. WH
4. MH / GDB
5. KD
6. DvS

Dirk Bauwens
Désiré Paelinckx
Willy Huybrechts
Maurice Hoffmann in afspraak met Geert De Blust
Kris Decleer
DickVan Straaten
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1. Overzicht van de activiteiten

Medewerkers:
D. Bauwens (coördinator). A. Anse/in.). Coeck S. Co/azzo, K Devos.).-P. Moe/fait D. Moes,). Seys.
B. Van EJeghem. W. Van Landuyt). Van Waeyenberge
Medewerkers van bUIten de Ce/ of externen worden per project genoemd.

De onderzoekscel populatie- en verspreidingsecolo
gie vemcht onderzoek en verzamelt informatie rond
verschillende aspecten van de ecologie van Individu
ele soorten en taxonomische groepen. Studies naar
de huidige en vroegere verspreiding van individuele
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 aan
dachtsoorten voor het natuurbehoud aan te wijzen.
Daarnaast trachten we inzichten te verwerven In de
relaties tussen organismen en omgevingsfactoren.
en deze bevindingen aan te wenden om de onder
liggende oorzaken van verspreidingspatronen.
lokale aan- of afwezigheid. en waargenomen popula
tietrends te begrijpen. Deze kennis is Immers nood
zakelijk om gefundeerde adviezen te verstrekken
m.b.t. de bescherming en het behoud van aandacht
soorten. en de gewenste beheersmaatregelen.

De actlvrteiten van deze onderzoekscel situeren zich
geografisch op twee niveaus Enerzijds worden
gegevens verzameld over gans Vlaanderen. teneinde
een gebiedsdekkend overzicht te verknJgen van de
verspreiding en populatiegroottes van de onder
zochte soorten. Anderzijds worden In geselecteerde
natuurterreinen gedetailleerde en specifieke studies
verricht naar veranderingen in populatiegrootte.
ruimtelijke rdaties met omgevingsfactoren. respons
op beheer·smaatregelen. enz.

De studies van verschillende soorten(groepen) ver
eisen 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 over
eenkomsten tussen projecten in algemene uitgangs
punten. doelstellingen. werkwijze en toepassingsmo
gelijkheden. De verschillende studies behandelen vier
onderzoeksthema·s.
• Verspreidingsonderzoek en natuurbehoud

toepassingen Het natuurbehoud streeft naar het
vrijwaren van de bestaande di ersrteit aan plan
ten- en diersoorten. Dat vereist kenniS van de
aantallen soorten van verschillende groepen
organismen én van de rUimtelijke spreiding van

deze soorten. In samenwerking met amateur
verenigingen (o.a. Flo.Wer. Arabel. Saltabel,
Vlaamse Vlinderwerkgroep, Hyla, Vlavlco) ver
zamelen we verspreidingsgegevens over gans
Vlaanderen. Op basis van deze gegevens worden
verspreidingskaarten aangemaakt. Rode Lijsten
opgesteld. en analyseren we de ruimtelijke
spreiding van de biodiversiteit.
Soortbescherming en auto-ecologisch onder
zoek. De bescherming van populaties van
bedreigde soorten vereist kenniS van hun
habitatbinding en de randvoorwaarden voor hun
overleving en reproductie. Deze wetenschappe
lijk onderbouwde kenniS wordt aangewend voor
het voorspellen van de effecten van veranderin
gen in de leefomgeVing. het uitwerken van
beheers- of herstelplannen, het opstellen van
soortenbeschermingsplannen en advies voor
geplande herintroducties van (plaatselijk)
verdwenen soorten.
Bio-indicatie onderzoek. Bio-indicatie is het
gebruik van een eigenschap van organismen,
populaties of ecosystemen als meetinstrument
voor een abiotische en/of biotische toestand of
proces. Bio-Indicatle zal al dan niet drastische
veranderingen in natuur en milieu aangeven. Het
gebruik ervan speelt een belangrijke rol bij de
evaluatie van een gevoerd beheer of beleid en
de eventuele bijsturing ervan. We besteden
bijzondere aandacht aan de ontwikkeling en
verfijning van bio-Indicatoren geschikt voor het
evalueren van de effecten van processen en
patronen van belang voor het natuurbehoud.

• Monitoring van populaties. De aantallen indivi
duen In dieren- en plantenpopulaties veranderen
In de tijd. Door het uitvoeren van tellingen
en InventariSaties, volgens gestandaardiseerde
methoden. gaan we na of populaties stabiel zijn,
of een toenemende of afnemende trend verto
nen. In een volgende stap wordt er onderzocht
welke factoren aan de grondslag liggen van de
vastgestelde trends. Pas wanneer hierover vol
doende kenniS IS verzameld kunnen doelgerichte
maat-regelen genomen worden voor het beïn
vloeden van bepaalde trends.



Cel Populatie- en Verspreiding:,ecologie

1.1. Floradatabank: database voor de flora van Vlaanderen

W Van Landuyt
Exteme samenwerking: O. Hey/en, L Vanhecke (Nauona/e Plantentuin van Be/gië), P. Van den Bremt
(Flo.Wer vzw. Monumenten en Landschappen), H. Baeté, P. Goetghebeur (RUG)
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De "Floradatabank Vlaanderen" kadert binnen een
VLiNA-project dat opgezet is in samenwerking met
Flo.WerVNV, de Nationale Plantentuin van België en
de Universiteit Gent. De doelstelling van dit project
is het afbakenen van botanisch belangrijke gebieden
op basis van combinaties van indicatorsoorten (vol
gens het Ecotopensysteem van het Centrum voor
Milieukunde in Leiden: Runhaar et al., 1987) voor ver
schillende combinaties van milieuparameters (zout
gehatte, vocht, voedselrijkdom) en structuurparame
ters (watervegetaties, verlandingsvegetaties, pioniers
vegetaties, graslanden, ruigten, struwelen en bossen).
Soorten die beperkt zijn tot één combinatie van
milieu- en structuurkenmerken krijgen een hoge
score, soorten die in allerlei combinaties voorkomen
een lage score. De som van de scores geeft een indi
catie voor de volledigheid van de soortensamenstel
ling gebonden aan een bepaalde combinatie van
milieufactoren.Vanaf bepaalde drempelwaarden ver
onderstellen we dat het ecotoop werkelijk aanwezig
is (zie fig, hoger dan T3 =goed ontwikkeld, tussen T2

en T3 =matig ontwikkeld, tussen T I en T2 = slecht
ontwikkeld), scores onder deze drempelwaarde wor
den beschouwd als ruis veroorzaakt door soorten
met een iets bredere amplitude.

Afgelopen jaar is in hoofdzaak gewerkt aan de invoer
van gegevens in de databank (I miljoen streeplijstge
gevens, 25.000 herbariumgegevens) en de inhoude
lijke controle ervan. Door de volledigheid van ecot
open per uurhok (4x4km, IFBL-raster) te vergelijken
tussen de penode 1930-1972 en de periode 1972
1999 gaan we na welke ecotopen er botanisch kwa
litatief en kwantitatief achteruit zijn gegaan. Van elke
ecotoopgroep worden verspreidingskaarten
gemaakt op schaal Ikm2 voor de periode 1972
I999 en kaarten op schaal I6 km2 met de evolutie
tussen de periode 1930-72 en 1972-99. Er wordt
eveneens nagegaan wat de bruikbaarheid van de
indicatorwaarden van de typische soorten voor deze
ecotoopgroepen.
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fig. 1.1.1. Volledigheid van ecotopen

Volledigheid van het ecotoop 'bKlO pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties
op natte, brakke bodem' voor de periode 1930-72 en de periode 1972-99.
Achteruitgang van het ecotoop is vooral vast te stellen in de beter ontwikkelde vormen.



1.2. Opbouw van gegevensbestanden omtrent ongewervelde
dieren in Vlaanderen

AAnse/in.j.-P. MaeJfait D. Maes
IN-medewerkers In andere cellen: KOedeer; G. De Knyf. S. Vanaeker
Exteme samenwerking: T. Baekeljau (KBIN). L Baert (KBIN). D. Bonte (RUG), D. De Bakker (KBIN).
F. Hendnckx (RUG). KOesender (KBIN). P. Grootoert (KBIN). M. Pollet (KBIN). H. Van Dyek (UIA)

Auto-ecologische gegevens (habitatvoorkeur; ver
spreidingspatronen en algemeenheid of zeldzaam
heid. fenologie) vormen een onmisbare achtergrond
informatie om bepaalde groepen bij ecologisch indi
catie onderzoek te kunnen inzettenVoor de groepen
ongewervelden die we daarvoor gebruiken werden
deze faunistisch-ecologische gegevens verder bijge
houden. Zowel door professionele wetenschappers
als door vrijwilligers worden gegevens over de ver
spreiding en de status van verschillende groepen
ongewervelden verzameld en regelmatig gepubli
ceerd. Zoals dit reeds in het verleden bleek, is het
verzamelen en het ordenen van deze publicaties van
belang voor de adviesverlening omtrent het voorko
men en de status van allerlei groepen ongewervel
den en dit in het kader van de aanpassing van het
Vlaamse beleid ter zake aan de Europese richtlijnen.
Om voor de groepen. waarin we zelf niet gespeciali
seerd zijn. tot een invulling te komen vergelijkbaar
met wat gebeurt In de omringende landen, dienden
we ook dit jaar voorstellen in voor exteme opdrach
ten (een exteme opdracht over het voorkomen van
mieren in Vlaanderen werd goedgekeurd).

In samenwerking met collegae van andere instellin
gen konden deze gegevensbestanden gebruikt wor
den voor het leveren van bijdragen tot het
Natuurrapport 1999. o. a. ook een Rode lijst van de
spinnen "an Vlaanderen. Er werd tevens verder
gewerkt aan de realisatie van een Rode lijst van de
slankpootvliegen en de databank van de sprinkhanen
ter voorbereiding van een verspreidingsatlas van die
groep. Dankzij een samenwerking met het IBW het
KBIN, de KUL en het RUCA werden een vijftigtal
bosbestanden verspreid over Vlaanderen voor hun
ongewervelde fauna bemonsterd. Op die manier is
er veel meer informatie beschikbaar gekomen over
het voorkomen van spinnen, loopkevers. pissebed
den, miljoenpoten e.a. in dit ecosysteem.
Zeer belangrijk was het verschijnen In 1999 van het
boek "Dagvlinders In Vlaanderen"

fig. 1.2.1. Dagvlinders in Vlaanderen

Het verspreidingsonderzoek rond dagvlinders leidde in opril
1999 tot de publicatie van het boek 'Dagvlinders in
Vlaanderen". Het eerste deel van dit boek ('Ecologie') behan
delt de meest recente inzichten in de vele aspecten van een
vlinder/even, en hoe dat verschilt tussen soorten. Het tweede
en centrale deel ('Verspreiding') toont en bespreekt versprei
dingskaarten van alle inheemse dagvlinders en trekv/inders.
Hier vindt men voor deze soorten ook informatie over de
waardplant, de vliegtijd, gedragskenmerken, hoe het natuurbe
heer met de soort kan rekening houden, enz.Voorts wordt een
balans opgemaakt van de toestand van de dagvlinders in
Vlaanderen en welke de oorzaken zIjn van de sterke achter
uitgang van vele soorten. In het derde en laatste deel
(Behoud) worden voorstellen gedaan yoor het behoud en her
stel van de dagvlinderfauna, maar wordt ook getoond hoe de
kennis over dagvlinders kan bijdragen tot een breder natuur
behoud.
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In Vlaanderen liggen de natuurterreinen als snippers
verspreid in een natuuronvriendelijke omgeving. De
daarin aanwezige wilde populaties zijn klein en in
belangrijke mate van elkaar geïsoleerd. Via industrie
en landbouw komen er veel verontreinigingen in die
natuurgebieden terecht.Ter evaluatie van de effecten
van deze verstoringfactoren leveren we inspanningen
en dit in samenwerking met andere instellingen
(KBIN, KUL, RUG, UA.VUB. in projecten gefinancierd
door FVVO, IWT en VLlNA) om praktisch bruikbare
bio-indicatoren te ontwikkelen. Daarin worden spin
nen en andere geleedpotigen als modelorganismen
gebruikt.

nen de omgevingsvariabelen (b.v. beheersingrepen)
afgeleid worden die in belangrijke mate de variatie in
samenstelling van de bestudeerde gemeenschappen
beïnvloeden.

Mr
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fig. 1.3./. Volledigheid van fauna's.

Spinnenfauna van de Bourgoyen-Ossemeersen (Gent). Om de volledigheid van de spinnenfauna van de Bourgoyen-Ossemeersen
(Gent) te kunnen inschatten wordt hier het aantal bedreigde spinnensoorten per habitattype in Vlaanderen (VL) en in zeven Oost
Vlaamse riviergrasland-gebieden (Bourgoyen-Ossemeersen, Damvallei, Wellemeersen, Kalkense meersen, Latemse meersen,
Mo/sbraek en Ber/are Broek) en bijbehorende moerassen samen (O.-VL) vergeleken met dit aantal in de Bourgoyen-Ossemeersen
(Bour). Van de 45 in Vlaanderen bedreigde soorten van de habitattypes "nat grasland" en "moeras" komen er in zeven onderzoch
te Oost-Vlaamse gebieden in totaal 12 voor.Twaa/(daarvan zijn aanwezig in de Bourgoyen.ln alle onderzochte Oost-Vlaamse gebie
den zijn er relatief weinig soorten van natte schrale graslanden met pollen (BWK : Gsnp) of van moerassen met hoogveen (Ms)
aanwezig. Dit is logisch omdat dit vooral soorten zijn die meer in de zeer voedselarme, natte situaties van de Kempen te ver
wachten zijn. Duidelijk nog voor taename vatbaar in de Bourgoyen zijn de soorten die gebonden zijn aan rietmoerassen (Mr) en
aan de verruigde variant daarvan (Mrv). In deze vegetaties werden in de Bourgoyen-Dssemeersen nog geen soorten aangetroffen
die op Vlaams niveau in hun voortbestaan bedreigd zijn. Ook voor toename vatbaar zijn de soorten die gebonden zijn aan ver
ruigde natte schrale graslanden (Gsnv). Rietvegetaties en verruigde natte graslanden zijn dus vegetatietypes die in Bourgoyen zeker
in oppervlakte mogen toenemen. Dit zal kunnen tijdens het opgestarte natuurontwikkelingsprojeet voor dit gebied.
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).-p MaeJfalt, D. Moes, B. Nelrynck
IN-Medewerkers m andere cellen: S. Vanacker
Externe samenwerkmg: T. Backeljau (KBIN), L Boert (KBIN), D. Bonte (RUG). L De Meester (KUL).
K Desender (KBIN). S. Gurdebeke (RUG). F. Hendnckx (RUG).

1.3. Ongewervelde dieren als bio-indicatoren

Bio-indicatie onderzoek is een belangrijk onderdeel
van het onderzoeksproject van het Instituut voor
Natuurbehoud dat het behoud, het beheer en de
ontwikkeling van de ongewervelde fauna van
Vlaanderen als doelstelling heeft. Daarin worden
bemonsteringen van spinnen en andere groepen uit
gevoerd ter evaluatie van de natuurwaarde en de
biodiversiteit aan ongewervelden van allerhande
voor het natuurbehoud relevante habitatten en situ
aties, alsook ter evaluatie van de effecten van omge
vingsvariabelen en van beheersingrepen op onge
wervelden. De bestudeerde situaties werden geko
zen in overleg met collegae van andere disciplines
van het IN en soms ook in overleg met conservators.
De erbij gebruikte algemene onderzoeksstrategie is
eenvoudig: verschillende types habitatten (verschil
lend beheerde percelen) worden gedurende een
jaarcyclus bemonsterd; uit de resut1aten daarvan kun-
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fig. 1.3.1. Volledigheid van fauna's.

Spinnenfauna van het Walenbos (Tie/t-Winge). Vergelijking van het aantal bedreigde spinnensoorten in (v.l.n.r.) Vlaanderen,
het Walenbos en het bos t'Ename gebonden aan de drie onderscheiden bostypes. Daaruit blijkt dat het Walenbos veel vollediger
is qua spinnen fauna dan het bos t'Ename. De diversiteit van het Walenbos kan evenwel nog vollediger worden door het creëren
van goede vestigingsmogelijkheden voor spinnen (en andere ongewervelden) gebonden aan minder natte bostypes. Dit zou
kunnen gebeuren door een uitbreiding van het bos op de hellingen, waarvoor in principe nog ruimte is. Doorbij zal er aandacht
moeten zijn voor dood hout en geschikte boszomen.

Vrouwenbos + Veursbos (Voeren)
Kluisbos + Brakelbos
Meerdael
Neigembos + RTIDomein
Bos ter Rijst (Pepingen)
Zoniën I + Zoniën2 (binnen Brusselse ring)
Zoniën3 (buiten Brusselse nng)

Drongengoed
Helleketel
Houthulst
Vorte bossen
Wijnendaele

fig. 1.3.2. Genetisch onderzoek aan Glomeris marginata

Genetische isolatie tussen populaties van de Oprolmiljoenpoot (G/omeris marginata). G. marginata is een strooiselafbrekend
organisme dat in de betere Vlaamse bossen voorkomt Slechts voor de bossen, die op hetzelfde lijntje vermeld zijn, is de genetische
samenstelling van die soort dezelfde. Dat wil zeggen dat er slechts tussen die bossen voldoende uitwisseling is van genetische mate
riaal. Dit geldt b.v. voor twee dicht bij elkaar gelegen bosjes in de Voerstreek, voor twee niet ver van elkaar gelegen bossen in de
Vlaamse Ardennen, twee bossen aan de westgrens van Vlaams Brabant (Neigembos en het RTT-domein) en twee bestanden van
het Zoniënbos, die bmnen de Brusselse ring gelegen zijn. Opmerkelijk is dat de populaties van het Zoniënbos, die buiten de
Brusselse ringweg gelegen zijn, door die ring genetisch geisoleerd zijn van de populaties erbinnen. De populaties van het westen
van de regio zijn allemaal onderling verschillend en sterk verschillend van die van de rest van de regio. Versnippering van bossen
brengt dus genetische isolatie teweeg. Binnen de soort treedt er subregionale differentiatie op. Habitatvergroting en -verbinding
(ontsnippermg) zal nodig zijn om een mogelijk gevolg van die versnippering (verlies van genetische biodiversiteit) in te perken.



Cel Populatie- en Verspreiding ecologie

1.4. Soortbeschermingsplan Gentiaanblauwtje

D. Moes
IN-medewerkers In andere cellen: BWK-groep
Externe samenwerkmg: G. Oostermeljer (VU A'dam), H. Van Dyek, WVan Reusel (UIA),
I. Wynhoff (LU Wageningen)

In 1999 werd het onderzoek naar het bedreigde
Gentiaanblauwtje verder gezet in het kader van het
opstellen van een soortbeschermingsplan voor deze
soort. Het Gentiaanblauwtje is een typische soort
van vochtige heide en gebruikt enkel Klokjesgentiaan
als waardplant na een kort verblijf op de plant wor
den de rupsen door mieren van het genus Myrmica
geadopteerd en brengen ze de winter in het mie
rennest door. In 1999 spitste het ecologisch onder
zoek naar deze soort zich vooral toe op het typeren
(oppervlakte habitatplekken, afstand tot dichtstbijzijn
de populatie, dichtheid waardplanten, dichtheid
waardmieren, vegetatiestructuur. enz.) van enerzijds
gebieden die momenteel nog een populatie van het
Gentiaanblauwtje herbergen en anderzijds gebieden
waar de soort recent en historisch uitgestorven is.
Daarnaast werden gebieden met vochtige heide (a
d. h. v. de Biologische Waarderingskaart) waar

Klokjesgentiaan voorkomt (aan de hand van de
Flo.Wer-databank) beschreven om hun geschiktheid
voor een mogelijke herintroductie te achterhalen. Uit
onderstaande fig blijkt dat het Gentiaanblauwtje
recent voornamelijk uitgestorven is in kleine gebie
den « I ha) en dat de grotere populaties voorna
melijk voorkomen in grote gebieden. Bovendien blijkt
dat potentieel geschikte gebieden over het algemeen
zeer klein zijn (68% is kleiner dan 0,25 ha!) wat bete
kent dat er weinig of geen uitwijkmogelijkheden zijn
voor deze bedreigde soort. Het gebrek aan grote
gebieden voor een herkolonisatie (spontaan of via
herintroductie) vergroot dan ook het natuurbehoud
belang van de grotere gebieden waar de soort
momenteel nog voorkomt (De Liereman in Oud
Turnhout, het Groot Schietveld in Brasschaat, het
Hageven in Neerpett en De Vallei van de Zwarte
Beek in Beringen).

>21-2

• Recent uitgestorven
o Potentieel gebied

0,5-10,25-0,5
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• Actueel bevolkt
Historisch uitgestorven

0,1-0,25

ffg. 1.4.1. Het voorkomen van het Gentiaanblauwtje in habitatv/ekken van verschillende grootte
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1.5. Habitatbinding van vissen in rivieren

j. Coeck, R Baeyens
Exteme samenwerking: 5andra Co/azzo (U/A). Patnck Me/re (U/A)

In nVleren is het begnp "habrtat" voor aquatische
organismen zoals VIssen een zeer dynamisch gege
ven. Door het variëren van debiet en waterniveau
ontstaat immers een grote ruimtelijke en temporele
variatie In dit zoetwatermilieu. Individuele vissen
spenderen ook zelden hun hele leven in dezelfde
habrtat en zelfs soorten die beschouwd worden als
resident In een bepaald stuk van de nVler, voeren
meestal toch migraties uit naar stroomop- of
stroomafWaarts gelegen paaigronden. Elk individu
heeft In zijn levenscyclus immers verschillende
habitatten of functionele eenheden met geschikte
microhabitat-condities nodig, die aangepast zijn aan
het specifieke levensstadium. Daarnaast worden
migraties uitgevoerd In functie van optimale foera
geerstrategieën, het vermijden van ongunstige
omstandigheden of voor kolonisatie van nieuwe
gebieden (dispersie). Om de verschillende processen
en patronen die bepalend zijn voor de habitatbinding
van vissen In stromend water beter te begrijpen en
zo enerzijds typische riviersoorten beter te kunnen
beschermen en anderzijds evaluaties te kunnen
maken en adviezen te kunnen onderbouwen naar
natuurontwikkehng en integraal water- en rivierbe
heer, wordt gewerkt rond vijf onderzoekstopics:
ecologie van bedreigde rondbek- en VIssoorten in
functie van het opstellen van soortbeschermlngs
plannen, habitatgebruIk van stroomminnende Vissen,
ecologisch onderzoek, naar de herintroductle van
verdwenen VIssoorten, onderzoek naar vIsmigratie
en migratieknelpunten en habrtatelsen van vissen in
het beheer van rivieren.

In 1999 werd onderzoek urtgevoerd naar de habitat
ecologie van de Kopvoorn, een stroomminnende
vissoort die praktisch volledig verdwenen was in

Vlaanderen, maar die recent op enkele plaatsen werd
geherintroduceerd en naar de Serpeling, een nauw
verwante soort waarvan in enkele beken en rivieren
nog relictpopulaties voorkomen. Met behulp van
radiotelemetrie werd in de Grote Nete seizoensge
bonden migratiegedrag en habitatgebruik van beide
soorten bestudeerd. Over een periode van 2 Jaar
werden gegevens verzameld van 28 kopvoorns en
37 Serpelingen, die uitgerust werden met miniatuur
radiozender (dagelijkse lokalisatie en maandelijkse
24-uursmetingen). De vissen die zich in het bestu
deerde 3 km-traject tussen twee stuwen bevinden,
blijken bijzonder honkvast te zijn. De stuwen bleken
in alle gevallen een hindernis te betekenen, zowel
voor stroomop- als voor stroomafWaartse migratie.
Tijdens het voortplantingsseizoen trekken de
kopvoorns meermaals en massaal naar twee
stroomversnellingen (van enkele tientallen meters
lang), met een hard substraat van ijzerzandsteen,
waar gepaaid wordt. Serpelingen en kopvoorns
gebrUiken dezelfde paaiplaatsen, maar gescheiden in
de tijd. Deze snelstromende ijzerzandsteen-drempels
spelen dan ook vermoedelijk een belangrijke rol in
de instandhouding van beide soorten, aangezien ze
de enige vorm van paaiplaats zijn in de Kempische
laaglandrivieren. Met behulp van elektrische visvangst
wordt momenteel het microhabrtatgebruik van de
verschillende leeftijdsklassen van beide soorten
nagegaan In verschillende seizoenen.

De verzamelde informatie wordt verder verwerkt
in soortbeschermingsplannen en wordt tevens
rechtstreeks gebruikt In adviezen rond het beheer
van beken en rivieren (o.a riviemerstel en de bouw
van vIsdoorgangen).
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fig. 1.5.1. Jaarlijks migratiepatroon van een Kopvoornwijfje

Jaarlijks migratiepatroon van een Kopvoornwijfje in de middenloop van de Grate Nete in het stuwvak
tussen de watermolen van Meerhout (0 m) en een landbouwstuw (3000m) stroomafwaarts, weergegeven
als de afstand dat het dier zich bevindt stroamafwaarts van de molenstuw. Stroomopwaarts migraties naar
een ijzerzandsteen stroomversnelling onder de watermolen komen frequent voor tussen 15 april en 15 juli.
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1.6. Verspreiding en status van visfauna in Vlaanderen

J. Coeck, R Baeyens
Externe samenwerking: Rudi Yseboodt (UIA), Patriek Meire (UIA)

In dit project worden volgende deelaspecten met
betrekking tot de status en de verspreiding van de
visfauna in beken en rivieren bestudeerd:

Opbouw van een gegevensbestand m.b.t. de visfauna
in Vlaanderen. Gedurende geruime tijd worden, in
samenwerkJng met het departement biologie van de
U.IA, gegevens verzameld met betrekking tot de
verspreiding van vissen in waterlopen van het
Vlaamse Gewest. De verspreidingsgegevens zijn
(gedeeltelijk) opgeslagen In een gegevensbestand en
kunnen gekoppeld worden aan een G.IS. Een meet
net van 700 monsterpunten werd in de periode
1983-1987 bemonsterd door UIA en werd opnieuw
geïnventariseerd in 1996-1997 door IN en UIA.
Tevens werd het meetnet door collega-onderzoe
kers van IBW en KUL uitgebreid naar een aantal
grote riVieren. De resultaten van dit onderzoek wer
den In 1997, In samenwerkJng met onderzoekers van

categorie
N

34%

UIA. IBW en KUL, verwerkt in een "Atlas van de
Vlaamse Beek- en Riviervissen", die in maart 1998
door de vzw WEL werd uitgegeven. Het bijhouden
van het gegevensbestand met nieuwe inventarisatie
gegevens loopt in principe voor onbepaalde duur
verder.

Opstellen van een geactualiseerde lijst van de
bedreigde zoetwatervissoorten. Op basis van huidige
en historische gegevens over de verspreiding van vis
soorten werd in 1997, in samenwerkJng met A.
Vandelannoote (U.IA), een rode lijst worden opge
maakt voor de zoetwatervisfauna van Vlaanderen,
volgens de categorieën gehanteerd door het Instituut
voor Natuurbehoud. De rode lijst wordt in 1998
gepubliceerd door de vzw WEL in een "Atlas van de
Vlaamse Beek- en Riviervissen". Het bijhouden van
een gegevensbestand zal ons toelaten de rode lijst
op termijn te actualiseren.

categorie,
2%

categorie
3

2%

fig. /.6./. Rode lijstindeling van de in Vlaanderen ingeburgerde en inheemse vis- en rondbeksoorten

Rode Iljstindeling van de in Vlaanderen ingeburgerde en inheemse vis- en rondbeksoorten, waarop de Riviervisserijwet WJn

toepassing IS. (0 = uitgestorven; I = met uitsterven bedreigd; 3 = kwetsbaar; Z = zeldzaam; ?=onvoldoende gejamd;

N = momenteel niet bedreigd).

atuurbehoud
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1.7. Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen

D. Bauwens. H. Bosch
Exteme samenwerking: Werkgroep Hy/a. Herpet%g/sche werkgroep Ukona

Bruine kikker

We bundelen informatie betreffende de versprei
ding, actuele status en habitatkeuze van inheemse
amfibieën en reptielen. De gegevens worden voor
namelijk verzameld door talrijke individuele vrijwilli
gers en organisaties (Hyla, Herpetologische werk
groep Likona). Ze worden aangewend voor het
beschrijven van de verspreiding en het detecteren
van eventuele verschuivingen in het verspreidings
patroon van de verschillende soorten en van hun
habitatten (b.v. poelen). Ook onderzoeken we de
relaties tussen de aanwezigheid van individuele
soorten en omgevingsparameters. en dit zowel op
regionale als lokale schalen. Deze bevindingen zijn de
basis voor het formuleren van richtlijnen voor het
behoud en beheer; in het bijzonder van populaties
van zeldzame en/of bedreigde soorten.

Het gegevensbestand betreffende de verspreiding
van amfibieën en reptielen in Vlaanderen werd
vrijwel continu geactualiseerd. De beschikbare
gegevens werden geraadpleegd door derden voor
het opstellen van lokale inventarisaties, soortbe-

Gewone pad

schermingsplannen, e.d. De gegevens vormden de
basis voor de recent gepubliceerde verspreidingsatlas
voor de provincie Limburg (Schops. 1999). Verdere
medewerking aan dit initiatief werd verleend door
het uitvoeren van gegevensanalyses en van de
redactie van de teksten betreffende de inheemse
soorten reptielen.

Tijdens het voorjaar 1999 werden een reeks
waterpartijen in de Antwerpse Kempen, die in 1986
reeds werden bemonsterd (Sanders, 1987), opnieuw
onderzocht. Een eerste opvallende vaststelling was
dat 23% van de in 1986 aangetroffen veedrinkpoelen
Inmiddels verdwenen of verland was. Daarnaast wer
den de meeste amfibiesoorten slechts aangetroffen
in de helft (of minder) van de waterpartijen waarin
ze in 1986 gezien waren. Hoewel deze laatste
vaststelling deels is toe te schrijven aan methodologi
sche verschillen tussen beide studies, wijst ze niette
min op een vermoedelijke snelle afname van het
aantal populaties, zelfs van de meest algemene
soorten.

Groene kikker

~g. 1.7.1. Vergelijking van de aanwezigheid van drie soorten kikkers in de Antwerpse Kempen tijdens J986 en 1999.

Percentage van waterpartijen in de Antwerpse Kempen waarin drie soorten am~bieën werden aangetroffen uitsluitend tijdens
1986, uitsluitend tijdens 1999, of tijdens beide jaren.

Instituut voor atuurbehoud
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1.8. Thermische ecologie van Europese hagedissen: een studie naar
de effecten van voorziene klimaatveranderingen

D. Bauwens
Externe samenwerking AM. CastiJla, R Van Damme (UIA), LJ. Barbadillo (UA Madrid). F. Brana (U OVledo).
I Grbac (HPM. Zagreb)

Kennis van de interacties tussen abiotische omge
vingsfactoren en ecofysiologlsche processen van
organismen IS vereist om Inzicht te verkrijgen over de
mate en wijze waarop de omgeving een limiterende
impact heeft op de ecologische prestaties, demo
grafische parameters, populatiegroei en uiteindelijk
de verspreiding van organismen. Klimaatsfactoren
(zowel op macro- als microgeografische schaal) wor
den algemeen beschouwd als variabelen die een
belangrijke Impact hebben op allerlei biologische
processen. Dergelijke studies hebben recent een
belangrijk toegepast karakter gekregen door de
vooruitzichten op grootschalige kl imaatver
anderingen.Yoorspelling van de effecten van klimaat
veranderingen vereist Inzichten In de ecofyslo
logische relaties tussen organismen en klimaat.
Ectotherme organismen zijn hiervoor bijzonder
geschikte studieobjecten, door de directe invloed
van klimaatsfactoren, in het bijzonder de omgeving
stemperatuur, op vrijwel al hun levensprocessen.
Deze studies leveren ook wetenschappelijk onder
bouwde basisinformatie nodig voor het opstellen van
richtlijnen voor het korte termijn beheer van de
leefgebieden van de bestudeerde organismen.

Hiertoe behoren soorten die, door verschillende
internationale instanties, als aandachtssoorten voor
het natuurbehoud worden beschouwd.

Vroegere studies leverden informatie over het effect
van de omgevingstemperatuur op de prestaties en
het gedrag van adu~e dieren. Het eistadium is een
kritische levensfase, waaraan doorgaans weinig aan
dacht wordt besteed. De snelheid van ontwikkeling
van de eieren bepaa~ het tijdstip waarop de jongen
geboren worden, dat op zijn beurt een belangrijke
invloed heeft op de groeisnelheid en de overlevings
kansen van de juveniele dieren. Experimenten in
het labo tonen een voorspelbare afname van de
ontwikkelingstijd bij toenemende constante omge
vingstemperatuur. Minder voorspelbaar IS dat de
amplitude van dagelijkse temperatuurschommelin
gen een complex effect heeft op de ontwikkelingstijd.
Kleinschalige veranderingen In de omgeving, zoals
een toenemende beschaduwing door vegetatie, die
fluctuaties in de bodemtemperatuur kunnen wijzigen,
kunnen bijgevolg een belangrijk effect hebben op
demografische processen In hagedispopulaties.
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fig. 1.8.1. Ontwikkeling van de eieren van hagedissen en temperatuur.

De duurtijd van ontwikkeling van de eieren neemt exponentieel af met toenemende temperatuur. A Gegevens voor de

Muurllagedis, verkregen bij een constante temperatuur tijdens de volledige ontwikkeling. B. De duurtijd van ontwikkeling van

de eieren is tevens afhankelijk van de amplitude van de dagelijkse temperatuurschommelingen bij drie verwante soorten

muurhagedissen.
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1.9. Het project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen'

A. Anseltn. K Devos
Exteme samenwerking: vrijwillige veldmedewerkers

~g. 1.9. I. Populatietrend Watersnip 1994 - 1999

De Watersnip is een broedvogel van moerassen en natte graslanden en kende in Vlaanderen een sterke achteruitgang als gevolg
van biotoopverlies. De soort houdt momenteel alleen stand in een aantal rivier- en beekvalleien in de provinde Umburg. De
resultaten van het BBV-Projea tanen aan dat de Vlaamse broedpopulatie de laatste zes jaar vrij stabiel is gebleven, maar van
een herstel lijkt nog geen sprake. Alle hoop is gericht op een aantal lopende of geplande natuurhersteJ- en natuurontwikkelings
projeaen in valleigebieden. o.a. in de vallei van de Zwarte Beek.

199919981997

ceerd in een rapport dat aan alle medewerkers
wordt bezorgd.

De gegevens voor de Jaren 1997 en 1998 werden
ondertussen verzameld uit de 29 regio's waarin het
Vlaamse gebied verdeeld is. Het overgrote deel werd
reeds in de databank ingevoerd en is klaar voor een
verdere verwerking. Een eerste analyse van de verza
melde gegevens toont aan dat een aantal soorten
het dankzij de natte voo~aren redelijk goed deden, b.
v. de Zomertaling. Populaties van vorstgevoelige
soorten zoals de Blauwe reiger en de Ijsvogel, die na
de strenge en lange winter van 1995-1996 duidelijk
waren afgenomen, lijken zich geleidelijk te herstellen.
Populaties van alle exoten (o.a. Nijlgans, Canadese
gans, Brandgans, Halsbandparkiet) zijn gestegen ten
opzichte van voorgaande jaren. Kwetsbare soorten
zoals Watersnip en enkele reigerachtigen zoals
Roerdomp en Woudaapje houden stand of nemen
zelfs lichtjes in aantal toe. In de toekomst zullen
gepaste beheersmaatregelen voor deze twee laatste
soorten zeker de oppervlakte aan geschikt broedge
bied verhogen. Van de Grauwe klauwier waren er in
1998 geen broedgevallen meer in Vlaanderen.

activiteitenverslag 1999

1996

Instituut voor atuurbehoud

19951994

30

25

'"
20

ï:
0.... 15'l:...
5
] 10
c:

'"'" 5

0

Het monitoringsproject 'Bijzondere Broedvogels
Vlaanderen' (BBV) werd in 1994 opgestart om te
voldoen aan de frequente vraag vanuit het beleid
naar gegevens over aantallen en trends van enerzijds
zeldzame broedvogels in Vlaanderen (minder dan
150 broedparen) en anderzijds kolonievogels en
exoten, samen een 60-tal soorten. Deze gegevens
waren noodzakelijk om tijdig gepast beheer uit te
oefenen en om een blijvende monitoring te hebben
van de (meest bedreigde) soorten zowel binnen als
buiten beschermde gebieden en in de
Vogelrichtlijngebieden. Gegevens over de evolutie
van een aantal visetende koloniebroeders, of over de
populatiestand van exoten (verwilderde niet
inheemse soorten) zijn noodzakelijk bij een evaluatie
van eventuele schadeproblematiek. Jaarlijks wordt
Vlaanderen gebiedsdekJ<end geïnventariseerd door
vrijwillige veldmedewerkers die hierbij gebruik
maken van de gestandaardiseerde uitgebreide karte
ringsmethode. De gegevens worden gecentraliseerd
op het Instituut voor Natuurbehoud. Op langere ter
mijn wordt er naar gestreefd om de trend van de
populaties te relateren aan een aantal habitat-, land
schaps- en beleidsfactoren. De resultaten van het
BBV-Project worden jaarlijks of tweejaarlijks gepubli-



1.10. Een Rode lijst van de Broedvogels in Vlaanderen

K Devos. A. Anselm

Uit het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen
blijkt duidelijk hoe zeldzaam veel Vlaamse broedvo
gelsoorten geworden zIJn. Soorten als Roerdomp.
Korhoen en Tapurt vertoonden in de loop van de
laatste decennia een afname van minstens 80 tot 90
% en staan op de rand van uitsterven. Er was dan
ook een grote vraag naar een officiële Rode Lijst van
de broedvogels in Vlaanderen. Rode Lijsten hebben
een belangrijke signaalwaarde en geven aan welke
soorten In Vlaanderen bedreigd of kwetsbaar zijn.
Dergelijke lijsten zIJn vooral een handig instrument
voor het beleid om te kunnen bepalen waar de
accenten moeten gelegd worden.

In 1998 werd door het Instrtuut voor Natuurbehoud
een eerste ontwerp-Rode Lijst van de Broedvogels
in Vlaanderen opgesteld. De definitieve lijst werd
gepubliceerd In het Natuurrapport 1999. In deze
Rode Lijst zijn in totaal 48 soorten opgenomen.

waarvan niet minder dan I I soorten met uitsterven
bedreigd zijn. Het totaal aantal Rode Lijstsoorten
maakt 30 % urt van de volledige Vlaamse broedvo
gelbevolking (exoten niet meegerekend).

De Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels illustreert
duidelijk dat voor heel wat soorten op korte termijn
maatregelen dienen genomen te worden door het
beleid. Gezien habitatverlies en habitatdegradatie bij
de meeste soorten als belangrijkste oorzaken kun
nen aangeduid worden voor hun achteruitgang. zui
len beschermingsmaatregelen zich vooral moeten
situeren op het vlak van een betere bescherming van
broedgebieden en broedbiotopen. Aanbevelingen
hieromtrent zullen te lezen zijn in de gedocumen
teerde Rode Lijst die in de loop van 2000 zal ver
schijnen in de reeks Mededelingen van het Instituut
voor Natuurbehoud. Een voorproefje werd alvast
gegeven op de Vlaamse Ornithologische Studiedag.

• Rode Lijst-soorten met uitsterven bedreigd _ Aantal Rode Lijst-soorten

Moerassen en riet

Agrarisch cultuurlandschap

Kustgebieden

Heide en open bos

Natte graslanden

Overige

o 5 10 15

~g. 1.10.1. Verdeling van de Rode üjstbroedvogelsoorten aver verschillende biotopen

In bovenstaande ~guur IS de verdeling van de Rode üjstbroedvogelsoorten aver verschillende biotopen weergegeven. \txlro/ in
moerasgebieden (b.v. Roerdomp, Grote karekiet), het kleinschalIge agrarische cultuurlandschap (b.v. Grouwe kIouwier en Geelgors)
en kustgebieden (b. v. Dwergstem, Tapuit) blijken een groot aantal soorten het moeilijk te hebben. In natte groslonden komen iets

minder Rode üJStsoorten voor maar verontrustend is dat deze allemaal op kort termijn met uitsterven bedreigd zijn. \bar soorten
als het Paapje is het viJf voor twaalf !



1.11. Een nieuwe broedvogelatlas voor Vlaanderen

A. Anselin, K Devos, G. Vermeersch
IN-medewerkers In andere cellen: T Defoort
Exteme samenwerking: samenwerkingsverband Afdeling Natuur. verenigingen en provIncies, vrijwillige
veldmedewerkers

Hoewel sinds 1994 goede informatie voorhanden is
over de zeldzamere en koloniebroedende soorten,
zijn er voor een groot aantal schaarse tot algemene
broedvogels nauwelijks of geen actuele gegevens
beschikbaar over hun verspreiding en/of aantallen in
Vlaanderen. Vaak moeten we terugvallen op gege
vens die dateren van de Belgische Broedvogelatlas in
de periode 1973-1977, meer dan 20 jaar geleden!
Zelfs van een aantal Rode Lijstsoorten zoals
Rietzanger en Grauwe Gors ontbreken recente
gegevens. Om deze hiaten op te vullen drong zich
een nieuw atlasproject op waarbij alle broedvogel
soorten in Vlaanderen gebiedsdekkend worden
geïnventariseerd. In 1999 nam het IN. - in nauwe
samenspraak met AMINAL Afdeling Natuur - het
initiatief voor het opstarten van een broedvogel
atlasproject in 2000. Er werd een uniek samenwer
kingsverband tot stand gebracht tussen het IN.,
Afdeling Natuur AMINAL, Natuunreservaten VZW.,

De Wielewaal VZW, de Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming, L1KONA,
ANKONA en de Provincies Oost- en West
Vlaanderen. Nooit eerder kon een ornithologisch
project in Vlaanderen rekenen op een zo ruime basis.
In gezamenlijk overleg werden in 1999 een organisa-

tiestructuur en een tijdschema uitgewerkt.
Vlaanderen werd opgedeeld in een 35-tal regio's en
voor elke regio werd een regionale coördinator
gezocht. Er werd tevens een uitgebreide methode
handleiding samengesteld. Het feit dat we van
SOVON de inventarisatiemethode mochten over
nemen van het lopende Atlasproject Broedvogels
In Nederland maakte de zaak voor ons heel wat
eenvoudiger.

In 1999 werd tevens gestart met een proefproject
in Oost- en West-Vlaanderen. In beide provincies
werden respectievelijk 12 en 9 atlashokken van 5 op
5 km geïnventariseerd door vrijwillige medewerkers
en het Instituut voor Natuurbehoud. De ervaringen
in dit proefseizoen bleken bijzonder nuttig voor
het opstellen van de inventarisatiehandleiding. Op
de elfde Vlaamse Ornithologische Studiedag te
Antwerpen werd het nieuwe broedvogel atlas
project officieel voorgesteld en werden de eerste
resultaten van het proefjaar 1999 toegelicht. In 2000
gaat het project echt van start. Voor een volledige
inventarisatie van Vlaanderen wordt drie jaar voor
zien (2000-2002).

~g. 1.1 l.I. Vlaamse broedvogelatlas.

Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2003,
afbakening inventariSlltieregio's

Vlaamse broedvogelaUas 2000-2003,
reeds In 1999 afgewerkte hokken

Instituut voor atuurbehoud
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Het inventariseren zelf gebeurt in atlashokken van 5 op 5
km. Voor geheel Vlaanderen gaat het om 645 hokken. De
ingekleurde hokken werden reeds in 1999 bij wijze van proef
projea geïnventariseerd

activiteitenverslag 1999

Om het atlasprojea op een vlotte manier te kunnen organi
seren werd Vlaanderen ingedeeld in 38 regio's. In elke regio is
een regionale coördinator verantwoordelijk voor de organisa
tie van het project in zijn/haar regio en fungeert hij/zij als
aanspreekpunt voor de vrijwilligers die meewerken.
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1.12. Watervogeltellingen in Vlaanderen

K Devos, E. KUljken
IN-medewerkers In andere cel/en: TYsebaert
Exteme samenwerking: vnJwll/ige veldmedewerkers

In de wInterperiode worden heel wat van onze
waterrijke gebieden In Vlaanderen bevolkt door vele
duizenden watervogels. Sommige vogels brengen
hier het grootste gedeelte van de winterperiode
door, andere zijn slechts op doorreis en onderbreken
alleen even de trek tussen de noordelijke broed
gebieden en zuidelijke overwinteringgebieden. AI
vele Jaren lang wordt via gecoördineerde watervo
geltellingen informatie verzameld over de aantallen.
de verspreiding en numerieke trends van overwinte
rende en doortrekkende watervogels in Vlaanderen.
Elke winter organiseert het Instituut voor
Natuurbehoud in de periode oktober-maart zes
midmaandelijkse tellingen. Tijdens elke telling
worden zoveel mogelijk waterrijke gebieden
bezocht. Voor het veldwerk wordt een beroep
gedaan op een 300-tal vrijwillige medewerkers.
Een aantal belangrijke wetlands worden geheel of
gedeeltelijk geteld door medewerkers van het
Instituut voor Natuurbehoud (vooral Zeeschelde
en IJzervallei).

In 1999 werd de aanpak van de watervogeltellingen
in Vlaanderen grondig herzien in fundie van een
aantal hervormingen die onlangs op intemationaal
vlak zijn doorgevoerd. De belangrijkste verandering
voor de tellers betrof een uitbreiding van het aantal
te tellen soorten.vanaf de winter 1999/2000 worden
in de Vlaamse wetlands ook steltlopers, meeuwen
en stems meegeteld. Alle medewerkers kregen
hieromtrent de nodige informatie, samen met

nieuwe telformulieren die een standaardisatie van de
tellingen zouden moeten bevorderen. De eerste
resultaten wijzen er op dat de nieuwe aanpak van
de watervogeltellingen zonder grote problemen is
verlopen. In het winterhalfjaar 1998/1999 en
1999/2000 trokken opnieuw elke maand ruim 300
vrijwillige medewerkers op pad om watervogels te
tellen. Naast het organiseren van de tellingen werd
het afgelopen jaar ook de nodige tijd besteed aan de
verwerking van gegevens uit voorgaande winters.
De gegevens van 1997/98 werden ingevoerd in de
computer en de eerste resultaten werden gepubli
ceerd in de jaarlijkse nieuwsbrief. Begin 1999
werd het uitgebreide watervogelrapport 1996/97
afgewerkt en verspreid onder alle medewerkers.

De watervogeltellingen in Vlaanderen vormen tevens
een onderdeel van een intemationaal monitroring
netwerk en vormen een belangrijke bron van infor
matie voor een inhoudelijke ondersteuning van o. m.
de Europese Vogelrichtlijn. de Ramsar-Conventie en
de Bonn-Conventie. In 1999 verscheen het inter
nationale watervogelrapport van Wetlands
Intemational met de resultaten van de midwinter
tellingen 1995 en 1996. De Vlaamse gegevens in
dit rapport werden aangeleverd door het Instituut
voor Natuurbehoud en tonen aan dat Vlaanderen
voor diverse watervogelsoorten en/of waterrijke
gebieden een grote intemationale verantwoorde
lijkheid heeft. Dit wordt trouwens ook uitgebreid
toegelicht in het Vlaamse Natuurrapport 1999.

In het winterhalfjaar worden in

Vlaanderen door het Instituut voor

Natuurbehoud zes midmaandelijk·
se tellingen georganiseerd. Tijdens
elke telling worden gemiddeld

ca. 500 gebieden bezocht, hoof~

zakelijk door vrijwillige medewer·
kers. Op bijgevoegd koortje is de
ligging van deze telgebieden weer·
gegeven.

~g. 1.11.1. Locaties van midmaandelijkse wintertellingen in Vlaanderen



1.13. Aalscholvers in Vlaanderen

K Devos, A. Anselin
IN-medewerkers In andere cellen: TYsebaert
Externe samenwerkmg: vrijwillige veldmedewerkers

Slechts enkele decennia geleden waren Aalscholvers
in Vlaanderen - en in geheel Europa - nog een
bedreigde en zeldzaam geworden soort. Vergiftiging
door pesticiden en een genadeloze vervolging had
den in de jaren '50 en '60 een zware tol geëist. Pas
toen eind de jaren '70 de nodige beschermingsmaat
regelen genomen werden - onder meer via de
Europese Vogelrichtlijn - slaagde de soort er in om
uit het dal te kJimmenVooral in de loop van de jaren
'80 nam de Europese populatie snel in aantal toe,
zelfs in die mate dat er in de meeste landen vanuit de
visserijsector al snel stemmen opgingen om beper
kende maatregelen te nemen. Ook in Vlaanderen is
er een controverse gegroeid omtrent de Aalscholver.
Natuurverenigingen juichen de terugkeer van de
Aalscholver toe, vissers claimen aanzienlijke schade
aan het visbestand en vragen om schadevergoedin
gen en/of populatiecontrolerende maatregelen.

Om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te
kunnen doen over eventuele Aalscholverschade is
het van groot belang dat we over goede gegevens
beschikken over de aantallen en de verspreiding van
de Aalscholver in Vlaanderen. De soort krijgt daarom
bijzondere aandacht binnen de projecten "Bijzondere
Broedvogels Vlaanderen" en "Watervogeltellingen
Vlaanderen". Aanvullend worden elke winter een

aantal slaapplaatstellingen georganiseerd. Recente
resultaten wijzen uit dat de toename van de Vlaamse
winterpopulatie gestopt IS en zich stabiliseert op een
niveau van 2000 tot 2500 vogels.
Als broedvogel is de Aalscholver zich wel nog aan het
uitbreiden. Nadat in 1993 de eerste broedgevallen
werden vastgesteld na een afwezigheid van
bijna 30 Jaar, is de Vlaamse populatie toegenomen
tot 443 paar in 1999, verspreid over 13 kolonies. Bijna
de helft van de Vlaamse populatie bevindt zich in de
kolonie in het natuurreservaat De Blankaart
te Woumen-Diksmuide. Het aantal broedende
Aalscholvers in Vlaanderen is wel nog steeds zeer
gering in vergelijking met onze buurlanden (amper
0,2 % van het volledige Europese broedbestand).

Inmiddels IS er een Europees actieplan opgesteld voor
het beheer van de Aalscholverpopulatie in het West
Palearctisch gebied. Dit actieplan is er op gericht om
conflicten tussen Aalscholvers en de visserijsector
zoveel mogelijk te minimaliseren door echte schade
te voorkomen of te reduceren, zonder dat hierbij de
gunstige beschermingsstatus van de Aalscholver in het
gedrang komt. Het is de bedoeling dat de landen die
toegetreden zijn tot de Bonn Conventie (waaronder
België) eventuele beheersmaatregelen kaderen
binnen dit intemationale actieplan.

~g. 1.13.1. De aantalstrend van de Aalscholver in het winterhalfjaar

De aantalstrend van de Aalscholver in het
winterhalfjaar illustreert duidelijk de toename

van de Aalscholver sinds het midden van de
jaren '80. Hiermee herstelde de soort zich van
een historisch dieptepunt in de jaren '60 en 70.
De grootste populatiegroei deed zich voor tus
sen 1991 en 1995 en sindsdien lijken de aan
tollen zich te stabiliseren op een niveau van
gemiddeld 2000 tot 2500 vogels.

activiteitenverslag 1999
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1.14. Zee-en kustvogels : verspreiding, broedkolonies, olievervuiling

J. Seys.). Van Waeyenberge
Externe samenwerking vnjWillige veldmedewerkers

Zee- en kustvogels zijn als toppredatoren met een
hoge aaibaarheidsfactor vaak gebruikte en bruikbare
indicatoren voor de toestand van de zee. Het bestu
deren van hun verspreiding en de interactie met het
mariene milieu waarin ze leven kan een noodzake
lijke bijdrage leveren tot de monitoring en het
beheer van de Noordzee. Dit onderzoek richt zich
tevens op de broedkolonies langs onze kust die van
internationale betekenis zijn.

Het IN. volgt de distributiepatronen van zee- en
kustvogels op In de Belgische mariene wateren en
omgeving aan de hand van scheep-. vliegtuig- en
landtellingen Gaarrond) en d.m.v. broedvogelonder
zoek. Door aangespoelde vogelkadavers op de stran
den te verzamelen en te onderzoeken wordt een
beeld verkregen van de verschillende doodsoorza
ken. Met name het oliebevuiling-percentage (% van
alle gevonden kadavers dat met olie is besmeurd) is
een internationaal erkende maat voor de beoorde
ling van de oliepollutiegraad op zee.

Tijdens het voorbije 1999 werd de database betref
fende zee- en kustvogels verder verfijnd aan de hand
van o.a. !ntenslef telwerk van meeuwen op stranden
en dijken. de gebruikelijke vliegtuigtellingen voor
zee-eenden (met maxima van 4800 ex. half februari)
en vele teluren van op de Belgica en veerboten
Oostende/Zeebrugge naar DoverlRamsgate.
De waarneming van in totaal 25 Bruinvissen en
6 Witsnurtdolfijnen in onze contreien kan als opmer-

kei ijk worden beschouwd. De verzamelde informa
tie m.b.t. de verspreiding en het gedrag van deze
zee- en kustvogels wordt tevens aangewend t.b.v.
de voorstellen tot afbakening van beschermde
mariene gebieden.

Intensief broedbiologisch onderzoek in deVoorhaven
van Zeebrugge (de belangrijkste zee-en kustvogel
broedsite van België) spitste zich dit jaar toe op de
talrijk aanwezige Visdief (1950 paar). De Grote stern
kende een beduidende toename o. i. v. beperkte
beheerswerken in de kolonie (nu 720 paar). de
Dwergstem nam gevoelig in aantal af, met een
belangrijke verschuiving richting Baai van Heist (129
paar in Voorhaven, 83 paar in Baai van Heist). Het
aantal paar broedende meeuwen bedroeg: 820 paar
Zilvermeeuw, 650 paar Kokmeeuw, 550 paar Kleine
mantelmeeuwen 14 paar Stormmeeuw.

Wat betreft olieverontreiniging kende de winter
1998-99 'normale' waarden in vergelijking met de
voorbije jaren negentig, d.w.z. de chronische oliever
ontreiniging op zee blijft manifest aanwezig maar op
een lager niveau t.o.v. de voorbije drie decennia
Februari kende wel een zeer omvangrijke sterfte van
vnl. Zeekoeten en Noordse stormvogels, t.g.v. aan
houdend stormweer en uitputting. Naar schatting
2500-3500 vogelkadavers (alle soorten) bereikten
onze stranden in het winterhalfjaar. waarvan 60%
alleen al in februari. De kleine helft van die vogels was
met olie besmeurd.
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fig. 1.14.1. Verspreiding Kleine Mantelmeeuw in de Zuidelijke Noordzee

Verspreiding Kleine Mantelmeeuw in de Zuidelijke Noordzee zoals vastgesteld bij scheepstellingen door IN tijdens survey
september 1995. In september bevinden de grootste concentraties op zee zich nog in de buurt van de kolonies. De nabijheid
van belangrijke broedsites te Zeebrugge, Hoek van Holland en Orfordness (Suffolk) zijn duidelijk van het koortje 0( te lezen.

?% 48%

fig. 1.14.2. Schema broedbiologisch onderzoek aan de Visdieven-ko/onie in Zeebrugge

Een broedbiologisch onderzoek toonde aan dot de Visdievenkolonie in de Zeebrugse Voorhoven een gunstig broedsucces kende.
Van aUe gelegde eieren die bevrucht waren en niet werden verloten, ging slechts 3% door predatie verloren. Een bijkomende
predatie door voomomeijk Zilvermeeuwen op niet vfiegvlugge kuikens leverde een bijkomend verlies van 18% 'potentiële uitvfiegende
jongen' (to.v. 10% verlies tg.v. sterfte door ziekte of slecht weer). Van de uiteindelijk 57% uitgevlogen kuikens ging nog een onbekend
aantal door predatie verloren in de eerste weken na uitvliegen, een proces dot niet kon worden gevolgd met de beproefde methodes.
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1.15. Monitoring van water- en weidevogels in de Ijzervallei

K Devos
Externe samenwerking: vnjwIllIge veldmedewerkers

Vlaanderen heeft voor diverse vogelsoorten en
vogelgebieden een grote Intematlonale verantwoor
delijkheid. Dit heeft zich vertaald In de bescherming
van diverse gebieden als Europees Vogel richtlijn
gebied en Ramsargebied. Van de Vlaamse overheid
wordt een beleid en een beheer verwacht die vol
doende ontwikkelingskansen geven aan zeldzame,
bedreigde of intemationale belangrijke vogelpopula
ties. Om beleids- en beheersmaatregelen op een
goede manier te kunnen evalueren, is er nood aan
voldoende cijfermateriaal over de aantalevolutie 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 watervogel
tellingen, het project Bijzondere Broedvogels
Vlaanderen en de biomonitoring van de Zeeschelde
en de Noordzee. In een aantal gebieden werden
evenwel bijkomende onderzoeksprogramma's opge
start om meer gedetailleerde gegevens te kunnen
verzamelen, Dit was onder meer het geval In de
IJzervallei, één van de belangrijkste vogelgebieden
In Vlaanderen waarvan grote delen erkend zijn
als Vogelnchtlijn- én Ramsargebied. Met name
waterpetlbeheer vormt hier een belangnjke bepa
lende factor voor de aanwezigheid van zowel
broedende weidevogels en overwinterende water-

vogels. De verzamelde tel- en inventansatiegegevens
zijn belangrijk als onderbouwing voor een beleid van
Integraal waterbeheer.

In 1986 werd gestart met wekelijkse tot tweeweke
lijkse watervogeltellingen die een goed beeld geven
van de aanwezige aantallen en de verspreiding van
de vogels In het gebied. Winterse overstromingen in
de winter 1998/99 leverden hoge aantallen op van
o.a Wintertaling en Slobeend. Opmerkelijk IS de
toename van de Kolgans. Het Blankaartgebied lijkt
zich daarmee te ontwikkelen tot een traditioneel
overwinteringgebied voor ganzen.

In het broedselzoen 1999 werd - met de hulp van
een 5-tal vrijWilligers - opnieuw een grondige Inven
tarisatie van broedende water- en weidevogels
uitgevoerd van nagenoeg de volledige IJzerbroeken.
inclusief het Blankaartgebied. Opvallende resultaten
waren de toename van de Aalscholverkolonie tot
I85 paar en het eerste broedgeval van de Wulp in
het gebied. Alle Inventansatiegegevens sinds 1996
worden momenteel verwerkt in het kader van
een licentiaatscriptie aan de RUG. In dit kader werd
in 1999 ook een uitgebreide kartering uitgevoerd
van de belangrijkste landschapskenmerken en het
agrarisch grondgebruik.
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fig. 1.15.1. Tabel met wintermaxima watervogelsoorten in ljzerbroeken

In de tabel zijn de wintermaxima weergegeven van de belangrijkste watervogelsoorten in het Blankaartgebied en de ljzerbroeken
sinds 1990/91. Voor soorten waarvan regelmatig meer dan 1 % van de volledige NW-Europese populatie wordt geteld, wordt het
gebied van internationaal belang geacht (aangeduid in kleur). In 1998/99 werd voor vier soorten de 1 %-norm overschreden:
Kolgans, Smient, Wintertaling en Slobeend. Het totaal aantal watervogels liep op tot meer dan 30.000 vogels.
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1.16. Broedvogels en natuurontwikkeling in valleigebieden

B. Van EJegem. A. Anselin

fig. 1.16.1. Territoria van Rode lijstsoorten
in de Doode Bemde

Op deze fig worden de territoria van Rode LJjstsoorten per
gridcel van 3 ha weergegeven in het onderzochte studiege
bied van de Doode Bemde (Dijlevallei). Het aantal Rode
LJjstsoorten en hun frequentie van voorl<omen zijn belangrijke
aspeaen bij de evaluatie van natuurwaarden en spelen een
bepalende rol bij het formuleren van beheers"chtlijnen.

de relaties tussen avifauna en flora enerzijds en een
reeks biotische en abiotische parameters ander
zijds, centraal staat

- het bepalen van de potenties (onder meer de
termijn) voor natuurontwikkeling van deze eco
systemen

- de ontwikkeling van een afwegingskader om
beheersopties te vergelijken en aan elkaar af te
wegen

R lijltterritoria
I
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6·7
8·9
o

In 1999 werd een volledige inventarisatie uitgevoerd
van een studiegebied van 200 ha In de Dijlevallel naar
avifauna, flora, structuur- en landschapskenmerken,
bodemkundige en hydrologische gegevens. Op basis
van de inventarisatieresultaten werden verschillende
vogel- en plantengemeenschappen In het studie
gebied onderscheiden. Tevens werden de relaties
tussen structuur- en landschapseenheden en de
vogelpopulaties onderzocht. Een gelijkaardig onder
zoek zal in 2000 plaatsvinden In de Scheldevallei.

Sinds meer dan een eeuw is er In valleigebieden een
uitstoot van percelen met een marginale landbouw
kundige betekenis aan de gang. Vooral gronden met
een hoge grondwaterstand worden bebost of ver
bossen spontaan. Het is echter niet duidelijk wanneer
deze evolutie in het kader van natuurontwikkeling
wenselijk is. Over de grote betekenis voor het natuur
behoud van weinig bemeste graslanden, ruigten of
moerassen bestaat geen diSCUSSie. Ook het behoud
van oude en structuurrijke bossen wordt als prioritair
voor het natuurbehoud beschouwd.Tussen de secto
ren bosbouw en natuurbehoud lopen de visies ech
ter uiteen over de actuele betekenis en de potenties
voor natuurontwikkeling van niet-bosecosystemen
met een minder hoge natuurwaarde en van recente
bebOSSingen, vaak populierenaanplantingen. Het IS
ondUidelijk wanneer één van volgende beheersopties
te verkiezen valt: (I) behoud bos, (2) ontbossen, (3)
behoud niet-bos, (4) bebossen of verbossen van niet
bos.

Tot op heden ontbreekt immers een afwegingskader
om voor afzonderlijke percelen de beheersoptle(s) te
selecteren die de biodiversiteit van de vallei als geheel
kan optimaliseren. Inspelend op dit hiaat ging in 1999
het VLiNA-proJect "Ontwikkeling van een afwegings
kader voor bosuitbreiding als scenario voor natuur
ontwikkeling in valleigebieden" van start. Het gaat om
een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor
Natuurbehoud, de KUL en de RUG. Het project
beoogt de ontwikkeling van een gefundeerd afwe
gingskader aan de hand van twee casestudies In vall
eigebieden, waarbij flora en avifauna als basiS dienen
voor de evaluatie van de natuurwaarden. Het avifau
nalUIk van het onderzoek wordt op het IN uitge
werkt. terwijl de KUL voor het floraonderzoek Instaat.

Deze elnddoelstelling wordt via de volgende deel
taken onderbouwd en geconcretiseerd:
- een evaluatie van de actuele betekeniS voor het

natuurbehoud van recente bossen, graslanden en
moerassen in valleigebieden aan de hand van cri
tena, o.m op basiS van de diversiteit, zeldzaamheid
en bedreiging van vogel- en plantensoorten en
gemeenschappen

- het bepalen van de factoren die natuurontwikke
ling In valleien sturen, waarbij onderzoek naar

tuurbehoud

activiteitenverslag 1999



Cel Populatie- en Ver preldingsecologie

1.17. Overwinterende ganzen In de Oostkustpolders

E.Kuljken
Externe samenwerkmg: P. Melre (UIA). C. Verscheure. vrijwIllige veldmedewerkers

In de Oostkustpolders (regio Oostende-Brugge
Knokke) werden tweewekelijkse ganzentellingen
uitgevoerd en verspreidingsgegevens verzameld als
bijdrage tot het lange termijn onderzoek naar
aantalevoluties en habitatgebruik van voomamelijk
Kolgans en Kleine rietgansVan beide soorten verblij
ven resp. S% en 9S% van de betreffende Noord
West-Europese populaties in het zeer beperkt
overwinteringareaal van de kustpolders.

De winter 1998/99 gaf als globaal beeld een gelijk
lopende fenologie en voortgezette aantat1rends uit
de voorgaande jaren. Kleine Rietgans en Kolgans
bereikten wintermaxima van resp. 36.803 en 22.069
exemplaren.

Een specifiek luik betreft de medecoärdinatie van
zeer talrijke waarnemingen (ruim 3000 in 1998/99)
van individueel gemerkte Kleine rietganzen. evenals
van toevallige ringgegevens van andere ganzensoor
ten. Uit deze data kunnen zowel migratiepatronen
(snelheid. kemgebieden langs de gehele flyway).
populatieshifts en vooral het regionale habitatgebruik
worden afgeleid.

Een aantal kemgebieden van de kustpolders zijn van
Europese betekenis als ganzenpleisterplaats. In het
raam van compensaties voor verliezen aan
Vogelrichtlijngebied evenals in het raam van gewest
planwijzigingen Oostende-Middenkust zijn zones bij
Klemskerke en Vlissegem als te beschermen gebie
den voorgesteld. Dit sluit onmiddellijk aan bij de in
het Decreet inzake Natuurbehoud voorziene speCi
fieke aandacht voor historisch permanente graslan
den. gezien de belangrijkste ganzenpleisterplaatsen in
de polders betrekking hebben op dit habitattype.

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met buiten
landse instituten (o.a. NERI. DK en IBN-DLO. NL.) in
het raam van de Goose Specialists Group van
"Wetlands Intematlonal". Het Instituut heeft in dit
verband meegewerkt aan de publicatie van een stan
daardwerk over de aantallen en verspreiding van de
Westpalearctische ganzenpopulaties (Madsen et al..
1999). Tevens werden in 1999 de voorbereidingen
getroffen voor de organisatie van de Sth Annual
Meeting van de Goose Specialists Group van
Wetlands Intemational (De Haan. 6-1210 1/2000).
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llOOO
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_ Oosdtustpolden
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R2 =0.859

R2=0.919

fig. 1.17.1. De toename van het aantal overwinterende Kleine rietganzen in de Oostkustpolders

De toename van het aantal overwinterende Kleine rietganzen in de Oostkustpolders zet zich duidelijk verder.
In bijgevoegde tig zijn de getelde wintermaxima weergegeven voor de periode 1959-1999. De vastgestelde aantalstijging kadert
gedeeltelijk in de groei van de volledige Spitsbergen-populatie, maar gebeurt vooral de laatste jaren merkelijk sneller. De
Oostkustpolders herbergen een steeds groter percentage van de totale populatie: begin de jaren '90 was dit ongeveer 50 %, in
1998199 was dit opgelopen tot niet minder dan 95 %1

Instituut voor atuurbehoud

activiteitenverslag 1999







G I fCOlOOptypoloole

2. Overzicht van de activiteiten

Medewerkers:
D. Pae/inck.x (coördinator). GAmeeuw. B. Berten. /. Bnchau, G De Knyf. H. Demo/der. S. De Saeger.
W Den Ruyter. L Denys. C. DubOis. R. Gue/inck.x. G. Kerkhove.). Pocket G. Van Dom.
K Van den Broecl<, M. Van Hove. L Vriens. C. Wils

Het actieterrein van de groep kan samengevat wor
den als "het coördineren en uitvoeren van toegepast
en meer fundamenteel onderzoek waarbij biotopen
en ecotopen centraal staan én dit binnen de geogra
fische context Vlaanderen". Het onderzoek worclt
gebundeld In 2 grote projecten.

Het grootste project omvat de opmaak van
een geactualiseerde Biologische Waarderingskaart
(BWK. versie 2) als uniforme en gebiedsdekkende
inventaris van de Vlaamse biotopen en van het
grondgebruik. Deze gaat uit van een nieuwe
veldsurvey, waarbij ook gestreefd worclt naar een
synthese van de reeds beschikbare gebiedsgebonden
informatie in de kaarten en specifieke begeleidende
teksten. Deze kaarten zIJn op zich bruikbaar voor
het beleid. Een belangrijke taakstelling is evenwel het
verder vertalen van de Informatie vervat in de
Biologische Waarderingskaart naar het beleid toe.
Voorbeelden hiervan zijn:

Analyse van de zeldzaamheid, verspreiding en
beschermingsgraad van biotopen;

• Lokaliseren van biotoop - hot spots;
• Bijdragen tot de opvolging van de evolutie van

biotopen;
Opmaak gedetailleerde grondgebruikkaarten;
Typering van de eigenheid van ecodistricten aan
de hand van biotopen;

• Bijdragen tot de implementatie van JUridische
instrumenten en beleidsacties;

• Het synthetiseren van de biotoopInformatie t.b.V.
het Natuurrapport.

BIJ de implementatie van juridische instrumenten
gaat veel aandacht naar de opvolging van het

MAP-gebeuren. Het IN. vervult immers een essen
tiële rol in de voorbereiding en advisering van het
beleid bij de realisatie van de zgn. "Groep Natuur"
in het MAP.

Een tweede groot project heeft het opstellen van
ecotooptypologieën tot doel. Dit onderzoek wordt
gebundeld per biotoopgroep. Momenteel spitst het
onderzoek zich toe op stilstaande zoete wateren. In
de nabije toekomst worclt ook gestart met graslan
den en moerassen. De typologie worclt opgesteld
aan de hand van uitgebreid veldonderzoek, waarbij
biotische (bv. vegetatie en andere representatief
geachte soortengroepen), abiotische en landschaps
ecologische gegevens worden verzameld. Hierbij
komt - waar mogelijk - niet alleen de actuele toe
stand, maar ook de situatie in het verleden aan bod
(historische referentiekaders). Een belangrijk eindre
sultaat is de beschrijving van de actuele (en even
tueel voormalige) toestand van de ecotopen en hun
levensgemeenschappen, inclUSief de aanwezige aan
dachtssoorten. Op middellange termijn kan uit het
onderzoek een monitoringprogramma voor bio
topen voortvloeien en kunnen indicatoren voor
beleid en beheer aangeduid worden.

De verschillende activiteiten van de cel zijn mogelijk
dank zij een belangrijke impuls op het vlak van per
soneel en middelen. Aanvankelijk verliep deze impuls
vla een project van de VLM - Mestbank (15/2197
15/2199). Via het Indienen en verkrijgen van een zgn.
"Nieuw initiatief' op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap kon deze impuls worden omgezet tot
een permanente prioritaire opdracht.



Cel Ecotooptypologle & BiologiKhe Waarderingskaart

2.1 Opmaak en verspreiding van de Biologische Waarderingskaart,
versie 2

G. Ameeuw. B. Berten, I. Brichau, G. De Knljf, H. Demolder. S. De Saeger. W Den Ruyter (tot 31.08.99)

C. Dubois (tot 31.07.99), R. Guelmckx. D. Paelmckx, G. Van Dom, K Van den BroecJ<. M. Van Hove.
L Vnens. C. Wils

Mede door de sterk toegenomen vereisten rond
de bruikbaarheid van de BWK in functie van het
beleidsvoorbereidend onderzoek IS het noodzakelijk
geweest een aanvang te nemen met de actualisatie
en uitgave van een nieuwe Biologische
Waarderingskaart. Bij het tot stand komen van
de BWK, versie 2 ('97 - 2003) wordt een andere
aanpak gevolgd t.O.v. deze van de BWK, verSie I.
De verschillende versies van de BWK en hun
overeenstemmende kenmerken worden uitvoerig
besproken door PAELlNCKX et ol. (in prep.).
In grote lijnen werden de karteringseenheden
behouden van de BWK, versie I. Er is wel een
nieuwe set karteringseenheden voor sloten en kleine
landschapselementen, bestaande uit moeras-. ruigte-.
heide- en soortenrijke graslandvegetaties. Bij de
opmaak wordt gestreefd naar een hogere nauw
keurigheidsgraad. Deze wordt bereikt door:
• Een gerichte nieuwe veldsurvey, waarbij inventari

satie op perceelsniveau wordt nagestreefd;
• Een veel grotere mate van detail (inventaris en

publicatie op schaal 1/ I0.000);
• Een meer eenvormige werkwijze, o.a. door

betere afspraken rond de vertaling van een
veldsituatie naar een karteringseenheid;

• Minder gebruik van ecologisch heterogene
complexen en van complexen met talrijke karte
ringseenheden;

• Stelselmatige controle met recente orthofoto's;
• Het wegwerken van discontinu'lteiten aan de

kaartranden.

ng. 2. I. I. Planning van afWerking van de BWK, versie 2.

In vergelijking met de BWK, versie I, gaat meer aan
dacht naar graslanden en naar het voorkomen van
kleine biotopen en kleine landschapselementen In

agrarische en min of meer urbane gebieden.
Complexen van karteringseenheden krijgen een
gemengde waardering op basis van de aanwezige
biotopen (bv. complex met biologisch waardevolle
en zeer waardevolle elementen). De voorgeschreven
waardering per karteringseenheid werd overigens
grondig geëvalueerd. De afbakening van gebieden
met 'belangrijke faunlstische waarde' gebeurt nu,
in tegenstelling tot bij de BWK, versie I, op een
stelselmatige en herhaalbare wijze.

ng. 2.1.2. Uittreksel van de BWK, versie 2.

• afgewerkt en gepubliceerd eind 2000

aangevat in 1998; afWerking in 200 I

• aangevat in I999; afwerking in 2001

D aan te vatten in 2000

D afWerking voor eind 2005
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2.2. Analyse van de BWK ten behoeve van de implementatie van
juridische instrumenten en beleidsacties

G. Kerkhove. C. Wils. C. Dubols (tot 3 1.07.99). D. Paelmckx.
m.m.v. de gehele onderzoeksgroep "Biologische waardenngskaart".

De bovenvermelde actualisatie van de BWK lag
aan de basis van de afbakening van gronden met
een natuurfunctie in uitvoering van het decreet
van 23.0 I .9 I inzake de bescherming van het leef
milieu tegen de verontreiniging door meststoffen
(PAELlNCKX et al. 1999). De BWK vormde hierbij
de leidraad voor een typologische indeling van het
grasland- en akkerareaal binnen de groene en geel
groene gewestplanbestemmingen en binnen de
vogelrichtlijngebieden. Gericht op het Besluit van de
Vlaamse Regering van 09.02.99 IS deze typologische
indeling omgezet in:

Een afbakening van gronden binnen de groene
gewestplanbestemmingen die. t.o.v. de algemeen
geldende "nulbemesting" een gehele of gedeelte
lijke ontheffing krijgen;

• Een afbakening van gronden binnen de geelgroen
laag (geelgroene gewestplanbestemmingen. inte
grale vogelrichtlijngebieden en habitatten en buf
fers binnen de overige vogelrichtlijngebieden)
waar een verscherpte bemestingnorm aan te
bevelen is.

Een aantal vogelrichtlijngebieden zijn integraal
beschermd. binnen andere zijn enkel bepaalde habi
tatten beschermd (BVR 17.10.88). In 1995 werden
deze habitatten voor het eerst cartografisch geloka
liseerd m.b.V. de BWK In 1998 en 1999 werd deze
afbakening geëvalueerd, aangepast en uitgebreid en
werden, waar wenselijk. buffers voorgesteld in functie
van effectmilderende maatregelen t.av. vermesting.

afbakening voge/richtijngebieden integraol beschermd voreJrichtfjngebied

Jundisch ofgebokende hcJbitotten

~g. 2.2.1. Situering van de vlokvormige habitotten en voorgestelde buffers in de niet-integraal beschermde vogelrichtlijngebieden.

Enkel vlokvormige habitotten werden afgebakend (habitotten onder vorm van kJeine landschopselementen zijn dus niet in de
~g weergegeven; ook de habitotten in de recent als vogelrichtlijngebied aangeduide polder van Kruibeke zijn nog niet toegevoegd).
De habitotten die buiten de groene en geelgroene gewestplanbestemmingen gesitueerd zijn werden juridisch afgebakend via het
BVR 20./2.95. Bij BVR van 20.09.96 werden de paldergraslonden binnen de West-Vlaamse palder-vogelrichtJijngebieden eveneens
als habitat aangeduid. Op basis van de in '97 geactualiseerde BWK werden ook deze laatste gesitueerd en juridisch o(gebakvJd
(voor zover gelegen buiten de groene en geelgroene gewestplanbestemmingen) bij BVR 30.03.99. Tevens werd de vroegere afba
kening van de habitatten geëvolueerd en werden voorstellen tot aanpassing geformuleerd (PAEUNCKX et al. 1999).Tenslotte werd
aangeduid waar buffers rond de habïtotten opportuun zijn omwille van de kwetsbaarheid to. v. vermesting.



Cel Ecotoopt} pologie

2.3. Analyse van de oppervlakte en zeldzaamheid van biotopen
in Vlaanderen. Inbreng van de BWK in het Natuurrapport.

C. Dubo/s (tot 3I .07.99). D. Poelmckx. m.m.v. de gehele onderzoeksgroep "BIologische Woordenngskoort".

In het kader van het Natuurrapport 1999 werd voor
het eerst een inschatting gemaakt van de opper
vlakten van verschillende biotopen In Vlaanderen en
werden op basis daarvan de biotopen Ingedeeld In
zeldzaamheidsklassen (KUIJKEN, 1999). Ook werd
getracht om binnen het toen beschikbare geactua
liseerde areaal een idee te krijgen van de evolutie
van de oppervlakten van een aantal biotopen. Binnen

de steekproef bleek dit enkel betrouwbare resul
taten te geven voor enkele heldebiotopen en voor
helschraal grasland. Tenslotte werd de planologische
bescherming van waardevolle natuur op de gewest
plannen geëvalueerd aan de hand van de BWK
waardering.
Voor detailinformatie verwijzen we naar het
Natuurrapport.
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fig. 2.3./. Oppervlakten van verschillende biotoopgroepen.

Het BVR 23.7.98 tot vaststelling van nadere regels in uitvoering van het decreet van 21.1097 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu definieert in bijlagen 4 en 5 een aantal biotoopgroepen aan de hand van de karteringseenheden van de BWK.
De oppervlakten hiervan werden berekend aan de hand van de BWK, versie I, en een gedeeltelijke herkartering in 1997. Het in
betreffende bijlagen gedefinieerde historisch permanent grasland werd hier, naar analogie van het Natuurrapport, opgesplitst in
ha/(natuurlijke graslanden, soortenrijke permanente graslanden en graslanden met verspreide natuurwaarde.
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2.4. Ecotooptypologie van stilstaande zoete wateren

Luc Denys. Jo Pocket

In de periode '97-'98 werd - bij de uitwerking van de
BWK. versie 2 - opnieuw inhoudelijk gesleuteld aan
de lijst en het gebruik van de karteringseenheden.
Hierbij liet zich een gebrek aan fundamentele typo
logische en ecologische kennis ter zake gevoelen ten
einde de bestaande karteringseenheden doelmatig
te verlijnen, dan wel aan te passen. Beleidsmatige toe
passingsmogelijkheden van de BWK bleken in zekere
mate gehypothekeerd te worden door de soms zeer
ruime of zelfs misleidende ecologische inhoud van
bepaalde eenheden. De behoefte aan een meer één
duidige typologie van Vlaamse ecotopen met een
beter omschreven abiotisch referentiekader werd
niet alleen binnen de BWK-cel aangevoeld. maar ook
daarbuiten. zoals onder meer bij het gebruik van de
BWK t.b.V. kwetsbaarheidanalysen en de effectvoor
spelling In het kader van MER. Ook bij de uitwerking
van het Natuunrapport werd deze noodzaak bena
drukt. Om aan deze behoefte tegemoet te komen
ving In mei 1999 een specifiek onderzoeksprogram
ma aan dat streeft naar een betere ecologische en
biotische typering van de ecotopen in Vlaanderen.
Vanuit de bestaande behoefte en de mogelijkheid tot
aansluiting bij lopend onderzoek in het kader van het

VLiNA werd gestart met onderzoek naar stilstaande,
permanente, zoete wateren. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met het departement biologie van
de UIA (VLiNA project C97/2). De aquatische
ecotooptypen worden hierbij uitgewerkt op basis
van een breed scala aan biotische (macrofyten,
microfyten i.c. diatomeeën, invertebraten), abiotische
en landschapsecologische gegevens die voor geselec
teerde wateren worden ingezameld. Teneinde
abiotische omstandigheden in het verleden « 1945)
beter te kunnen reconstrueren. worden ijkmodellen
ontwikkeld en toegepast. Dit gebeurt in de eerste
plaats voor bodembewonende en epifytlsche diato
meeëngemeenschappen, waarvan de samenstelling
sterk gerelateerd is met het fysisch-chemisch milieu
en waarvoor regionaal gespreide histOrische
gegevens beschikbaar zijn. In de loop van 1999 zijn
omgevingsvariabelen van 95 wateren opgenomen.
waarbij onder meer de watersamenstelling meer
maals fysisch-chemisch onderzocht werd. Tevens
werden de beschouwde levensgemeenschappen
éénmalig bemonsterd en grotendeels geanalyseerd.
Na afwerking hiervan wordt de verdere verwerking
aangevat.
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Cel Ecohydrologle

3. Overzicht van de activiteiten

Medewerkers:
W Huybrechts (coördmator), B. Aubroeck, B. Cnel (RUG), P. De Becker; N. De Regge, P. Geers,

J. Soors, E. Van den Bergh, B. Vandevoorde, TYsebaert
Medewerkers van bUiten de Cel ofexternen worden per project genoemd.

De onderzoekscel 'Ecohydrologie en Water
systemen' doet fundamenteel en toepassIngsgericht
wetenschappelijk onderzoek naar het ecologisch
functioneren van aquatische en watergebonden
terrestrische ecosystemen. De algemene doelstelling
is inzicht te krijgen in de relaties en de interacties
tussen water(stromen) en het biotisch systeem. De
karakteristieken van waterstromen (grondwater,
rivieren, getijden) zIJn In vele gevallen bepalend voor
het functioneren, de potenties en de natuurwaarden
van waterrijke ecosystemen. De kennis en inzichten
die worden verkregen onderbouwen het beleid inza
ke het behoud, herstel en de ontwikkeling van natuur
en het beheer dat erop moet worden toegepast.
Aspecten die aan bod komen zijn ecologische en
hydrologische sleutelprocessen, de evolutie van het
ecosysteem onder zekere abiotische voorwaarden;
gevolgen van Ingrepen in het hydrologie (waterbe
heer) op de natuur, natuurbeheer In relatie tot het
watersysteem, natuurpotentie in valleigebieden, . .. .
De activiteiten van de onderzoekscel zijn verder
gericht op de Integratie van het waterbeheer en
natuur. Hierbij wordt uitgegaan van ecologische prin
cipes niet alleen ten behoeve van de natuurwaarden,
maar ook om tot duurzame oplossingen te komen.
Het verhogen van deze compatibiliteit is vooral van
belang In de valleigebieden, en heeft betrekking op
zowel de waterloop, de oever als op de aansluitende
valleI.

Geografisch situeren de activiteiten van de onder
zoekscel zich In belangrijke mate in twee regio's:
het Schelde-estuanum en de valleigebieden in het
Brabants en Kempisch district.

Het Schelde-estuarium IS één van de langste
estuana (160 km) van NW-Europa met getijde
gebieden langs de volledige gradiënt van zout
naar brak naar zoet. Deze condities zijn bijzonder
zeldzaam geworden In Europa en maken een
speCifieke flora en fauna mogelijk. De natuur
waarden van het Schelde-estuarium zIJn dan ook
zeer hoog en hebben er toe geleld dat grote
delen van het estuanum nationaal en Intematlo
naai beschermd zijn (RAMSAR. VogelrIchtlijn
gebied, enz.). Daamaast vervult het Schelde
estuarIum voor de mens veel verschillende en

belangrijke functies, zoals de afvoer van water en
sedimenten; de scheepvaart en in mindere mate
recreatie en visserij. Meer en meer wordt
getracht, steunend op de principes van integraal
waterbeheer, de verschillende gebruiksfuncties
te verzoenen, met grote aandacht voor het
'duurzaam' functioneren van het ecosysteem. Het
Instituut speelt hierbij een centrale rol. onder
andere als coördinator van het OMES project
(Onderzoek Milieu Effecten Sigmaplan). dat een
wetenschappelijke onderbouwing moet vormen
voor toekomstige inrichtings- en beheersmaatre
gelen langs de Zeeschelde (bv. in het kader van
het Sigmaplan). In dit kader wordt gewerkt aan
een ecosysteemmodel van de Schelde.
De valleigebieden van het Brabants en Kempisch
district hebben grote potenties op vlak van
natuur. Ze nemen een belangrijke plaats In het
spectrum van waardevolle landschappen in
Vlaanderen. De systemen zijn er minder
verstoord dan elders in Vlaanderen en de aanwe
zigheid van waardevolle natuur vertaalt zich in
de status van Vogel- en HabitatrIchtlijngebied of
speciale beschermingszones. De oppervlakte
beschikbaar voor natuur stijgt er gestadig, en er
worden grotere natuureenheden gerealiseerd
door de aankooppolitiek van privé-organisaties
en de overheid. Het zijn voor de hand liggende
locaties voor natuurontwikkeling. Het water·
beheer is er momenteel in volle evolutie met de
ontwikkeling van Integrale Waterbeheerprojecten
(IWP).

In de activiteiten van de onderzoekscel tijdens de
afgelopen jaren kunnen verschillende typen worden
onderscheiden:
• Onderzoek van ecologische processen In en In

relatie tot watersystemen, zoals de ecohydrologie
van kwelgebonden ecosystemen In valleigebieden
of het ecosysteem- en procesonderzoek in het
Schelde-estuarium;

• Onderzoek ter voorbereiding of evaluatie van
speCifieke prOjecten op het terrein, vaak In relatie
tot het Integraal waterbeheer; zoals onderzoek
naar natuurherstel en -ontwikkeling In het
Schelde-estuarium, prOjecten rond Keetenlsse
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Cel Ecohrdrologie

polder; het Lippenbroek en de Polder van
Kruibeke, het ecologisch herstel van de riviervlak
ten van de Dijle en Demer; en de natuunnrichting
in 'Het Vinne',

• Ecologische en ecohydrologische monitoring
zoals de Hydrologische monitoring in natuur
gebieden en de biomonitoring in het ScheIde
estuarium.

• Algemene adviesverlening naar overheid en
private organisaties, en de deelname aan beleids
voorbereidende werkzaamheden als lid van
adviesorganen en stuurgroepen van wetenschap-

pelijke studies, en de activiteiten in het kader van
het VIWC en het Minaplan. De cel is, in opdracht
van de Afdeling Natuur verantwoordelijk voor
het opstellen van Ecosysteemvisies (Actie 105).

Bij deze activiteiten werkt de onderzoekscel nauw
samen met verschillende overheden en administra
ties, zoals de afdelingen Natuur; Water en Bos &
Groen van AMINAL, AWZ, Provincies, De Europese
Unie, en onderzoekseenheden van verschillende
universiteiten en instituten.
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temen

3.1. Ecologisch onderzoek van intergetijdengebieden

T.Ysebaert
Exteme samenwerking: PMe/re (UIA)

Het IN. IS medecontractant in het project ECOFLAT
(ENV4-CT96-0216 (DGXII-DTEE)), gecoördineerd
door het Nederlands Instituut voor Oecologisch
Onderzoek - Centrum voor Estuanen en Manen
Onderzoek (NIOO-CEMO) te Yerseke (Nederland).
Dit multidisciplinair en intemationaal project heeft als
doel het begrijpen van de rol van intergetijdengebie
den In de ecologie van een estuarium, en het verta
len van deze kleinschalige processen naar voorspel
lingen die relevant zIJn voor een beheer en beleid op
estuariene schaal. De rol van het IN., samen met
NIOO-CEMO, Delft Hydraulics en RIKZ-RWS, in dit
project bestond er In deze metingen te interpreteren
op het niveau van het estuarium, met als doel het
formuleren van ecologische kwaliteitsdoelstellingen
voor milieubeheer en het voorspellen van de ecolo
gische gevolgen van global change.

Op basis van een zeer uitgebreide macrobenthos
dataset voor het Schelde-estuarium (3100 stalen),
zijn voor 20 macrobenthossoorten gedetailleerde
ecoprofielen opgesteld (Ysebaert & Melre 1999).

Aan de hand van statistische modellen wordt het
voorkomen van soorten voorspeld in functie van de
omgevings-variabelen saliniteit, diepte. stroomsnel
heid en sedimentkarakteristieken. De globale voor
spellingskracht. op basis van zowel de voorspelling
van aan- als afwezigheid, was voor alle soorten goed
(>75%). De voorspellingskracht van 'voorspeld aan
wezig' t.o.v. 'werkelijk aanwezig' variëerde tussen 25%
en 85%. De modellen werden intem en extern geva
lideerd. Proceskennis opgedaan binnen het project,
met name wat betreft de voedingsmechanismen van
de verschillende macrobenthosssoorten, leverde een
belangrijke bijdrage tot het beter interpreteren van
het voorkomen van macrobenthos In estuana.

Met de verkregen modellen werd door de
andere partners de mogelijkheid onderzocht om
voorspellingen te maken van verandenngen In het
functioneren van het estuariene ecosysteem onder
verschillende scenario's van gewijzigde morfologische
en fysische karakteristieken en van menselijke impact
op het estuarium.
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fig. 3.1.1. Macrobenthos in het Schelde-estuarium
Responscurven (logistische regressie op basis van 3100 samples) voor la verschillende macrobenthossoorten in functie van de
saliniteit in het Schelde-estuaflum. Soorten zools Corophium volutotor (Caro valu) en Nereis diversicolor (Nere dive) hebben de
hoogste probabiliteit van voorkomen in de mesololigohaliene (brakke) zone, terwijl soorten zools Cerostoderma edule (Cero edul),
SPIO spee. en Nepthys arrosa (Neph arr) een optimum vertonen in de polyhaliene zone van het estuarium. Macoma balthica (Maco
balt) vertoont daarentegen geen duidelijke differentiatie in de kans van voorkomen in functie van saliniteit (Ysebaert & Meire 1999).
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3.2. Vegetatiemodellering van de buitendijkse gebieden
langs de Zeeschelde

B. Vandevoorde. PGeers.
IN-medewerkers in andere cellen: M. Hoffmann
Exteme samenwerking: B. Cnel (RUG)

Binnen het OMES-project heeft deze deelstudie als
einddoel de ontwikkeling van een model dat In staat
IS voorspellingen te doen over vegetatleveranderin
gen in de buitendijkse gebieden onder Invloed van
veranderende ecologische omstandigheden. Om
tot een voorspellingsmodel te komen IS een inzicht
vereist In de processen die een rol spelen in het
systeem. In het geval van de buitendijkse gebieden
langs de Zeeschelde betekent dit dat het nodig IS
te weten welke de belangrijkste vegetatiebepalende
factoren zijn (Criel et al. 1999).

Aan de hand van 307 opnames is er een vegetatIe
typologie uitgevoerd. Voor de zoetwaterschorren
werden 4 vegetatietypes onderscheiden, met name
de pioniersvegetaties, de struwelen en bosvegetaties
met dominantie van wilgen. ruigtekruidenvegetaties
en door Riet gedomineerde vegetaties. Op de brak
waterschorren werd onderscheid gemaakt tussen de
pioniersvegetaties. de zilte graslanden, door Zeebies
gedomineerde vegetaties, door Strandkweek gedomi
neerde vegetaties en door Riet gedomineerde vege
taties. Voor alle opnames (307) werden 3 abiotische
parameters onderzocht, met name de overstromings
frequentie. de saliniteit en het beheer. Er werden 50
opnames geselecteerd die naar mogelijke relevant
zijnde abiotische factoren (grondwaterpeil. hydroche
mie van het grondwater; pedologie en sedimentatie)

in meer detail werden onderzocht. Uit een MOS-ana
lyse kon afgeleid worden dat de overstromingsfre
quentie, de saliniteit en het uitgevoerde beheer de
differentiërende parameters zijn.

Een statisch vegetatiemodel werd opgebouwd dat
in functie van de overstromingsfrequentie, het
uitgevoerde beheer en de saliniteit het voorkomend
vegetatietype voorspelt. Het submodel Zoetwater
gebied. onbeheerde situatie voorspelt pioniersvegeta
ties bij de hoogste overstromingsfrequenties, gevolgd
door de zuivere rietvegetaties, die een optimum
vertonen bij een overstromingsfrequentie van 70%.
Deze worden vervangen door ruigtekruiden, bij een
frequentie lager dan 63%. Houtige vegetaties komen
preferentieel voor bij overstromingsfrequentie lager
dan 50%, tenzij een kapbeheer wordt gevoerd, dat
evenwel weinig invloed heeft op de kans van voor
komen van zuivere rietlanden.. Het submodel
Brakwatergetijdengebied. zonder begrazing, voorspelt
pioniersvegetaties en de door biezen gedomineerde
vegetaties bij de hoogste overstromingsfrequenties.
Bij een overstromingsfrequentie lager dan 40% zullen
de biezenvegetaties verruigen door Spiesmelde. Zulte
of Fioringras. Bij de laagste overstromingsfrequenties
komen Strandkweek- en Rietvegetaties voor; die bij
begrazing tot zilte graslanden leiden.
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~g. 3.2.1. Vegetatie en overstroming
Het voori<Dmen van een vegetatietype weer in (Unctie van de overstromingsdynamiek voor het Submodel Zoetwotergetijdengebied,
onbeheerde situatie. Het model voorspelt pioniersvegetaties bij de hoogste overstromingsfrequenties, gevolgd door de zuivere riet
vegetaties. die een optimum vertonen bij een overstromingsfrequentie van 70%. Deze worden vervangen door ruigtekruiden. bij een
frequentie Ioger don 63%. Houtige vegetaties komen preferentieel voor bij overstromingsfrequentie Ioger don sa%. (CRJEL et oL, 1999)
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3.3. Vegetatie-ecologie en modellering van de alluviale
geóieden langs de Zeeschelde

B. Vandevoorde, P. Geers
I.N.-medewerkers In andere cellen: M. Hoffmann

~g 3.3.1. Grondwater in de polder van Kruibeke

Differentiatie van standplaatsen in de Polder van Kruibeke, Bazel en Rupe/monde
ten gevolge van de waterhuishouding. Gemiddelde diepte van het grondwater in de
periode 09198 - 04199 (Cabus 1999).

Bij het onderzoek naar de vegetatie-ecologie van de
niet-estuarien beïnvloede alluviale gebieden wordt
gewerkt aan een statisch, conceptueel model, dat de
vegetatie voorspelt bij bepaalde abiotische omstan
digheden. Daarvoor wordt per onderscheiden vege
tatietype gezocht naar de ecologische range voor
zowel kwalitatieve als kwantitatieve determinerende
factoren zoals beheer en grondgebruik, voedselrijk
dom (N-mineraJisatiesnelheid), bodemkarakteristie
ken. grondwaterstanden, -fluctuaties en -kwaliteit

Een voorlopige vegetatietypologie van het
Zeeschelde-alluvium, waartoe alle gebieden langs de
Zeeschelde onder de Sm hoogtelijn worden gere
kend, IS gebaseerd op 550 vegetatieopnames die in de
voorbije vegetatieseizoenen werden gemaakt. De

opnames zijn verspreid over het alluvium, maar voor
al geconcentreerd in natuurgebieden zoals de
Kalkense meersen, Donkmeer; Polder van Kruibeke.
Bazel en Rupelmonde, Vlassenbroekse polder. De
opnames werden met behulp van verschillende
statistische analysemethodes zoals clasSificaties
(1WINSPAN). ordinaties (DCA). similariteitindexen.
enz. verwerkt tot een 35-tal vegetatietypes. inclusief
watervegetaties. Om tot een definitieve vegetatiety
pering van het Schelde-alluvium te komen zullen nog
aanvullende vegetatieopnames moeten gemaakt wor
den in nog niet bemonsterde vegetaties alsook voor
de verfijning van de types (zIe ook Van Den Balck
1998). Voor de abiotische karakterisering van de
standplaatsen werd langsheen het Zeescheide-ailuvi
um een piëzometemetwerk uitgebouwd waar twee
maal per maand de grondwaterstand wordt gemeten
en tweemaal per Jaar de chemische samenstelling van
het grondwater bepaald. In de Polder van Kruibeke.
Bazel en Rupelmonde werd een uitgebreid piëzome
temetwerk uitgebouwd In het kader van een eco
hydrologische studie van P Cabus (1999). De grond
waterstroming in de omgeving van de polder en zijn
relaties met het omgevende landschap werden hierin
bestudeerd. Het netwerk wordt verder opgevolgd
met het oog op de inschakeling van de polder als
gecontroleerd overstromingsgebied.

Om tot een verdere abiotische karakterisering te
komen werd, In opdracht van het IN. door Salomez
et al. (1999, RUG) een onderzoek verricht naar de N
mtnerahsatlesnelheid en voedselrijkdom van de types.
Buiten enkele algemene relaties zoals het voorkomen
van eikenbossen op de zure, droge zandgronden en
de elzenbroekbossen en populieraanplanten op de
zware, natte gronden, bleek uit het bodemkundig
onderzoek dat determinerende bodemparameters
moeilijk te bepalen zIJn wegens de sterke antropoge
ne beïnvloedingen (Van De Moortel & Deckers 1997).
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3.4. Biomonitoring van de Zeeschelde

T. Ysebaert, N. De Regge, P. Geers.). Soors, E. Van den Bergh. B. Vandevoorde
IN-medewerkers In andere cellen: .A. Anse/in, K Devos, M. Hoffmann.
Exteme samenwerkJng: B. Cnel (RUG). P. Melfe (UIA). AWZ-afdeling Zeeschelde
en Afdeling Maritieme Schelde

Het geïntegreerd monitoringprogramma in de
Zeeschelde vormt een belangrijke basIs voor zowel
fundamenteel gericht als beleidsondersteunend
onderzoek Naast een toestandsbeschrijVIng kunnen
er ook trends in de tijd mee aangetoond worden. De
resultaten kunnen gebruikt worden om het beleid te
evalueren (b.v.: beheersplannen. natuurinrichting. ver
dieping), voor de afbakening van gebiedscategorieën
(VEN, GEN, enz.) en voor een gebiedsgerichte toe
standsbeschrijving in het Natuurrapport. Tenslotte
zijn ze een input voor ecosysteemmodellen zodat
voorspellingen beter gefundeerd worden. De bio
monitoring in het Schelde-estuarium gebeurt in
samenwerking met AWZ en omvat watervogels,
broedvogels, macro-invertebraten en vegetatie.

De watervogels langs de Zeeschelde zijn interessan
te indicatoren. Ze genieten een grote publieke
belangstelling en zijn bovendien hoog gesitueerd zijn
in het aquatische voedselweb waardoor ze reageren
op ingrepen in het systeem. Het doel van dit onder
zoek is (I) inzicht krijgen in het aantalverloop en de
verspreiding van watervogels bij laagwater. (2) het
belang van het volledige gebied als "wetland" aanto
nen en (3) de effecten van grootschalige ingrepen
evalueren. In 1999 werden de maandelijkse tellingen
voortgezet, het habitatgebruik van Krakeend en
Wintertaling langs de Zeeschelde werd onderzocht
in het kader van een licenciaatverhandeling
(Caremans 1999) en de resultaten van het seizoen
1996/97 werden voorgesteld in een rapport
(Ysebaert et al. 1999). In samenwerking met het
Rijksinstituut voor Kust en Zee (Rijkswaterstaat P.
Meininger) werd een publicatie over watervogels
langsheen het volledige estuarium (Westerschelde
en Zeeschelde) voorbereid. Verspreiding, seizoenale
patronen, intemationaal belang en beschermingssta
tus van het estuarium komen hierin aan bod.

Sinds 1994 gebeurt de monitoring van broedvogels
in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde aan
de hand van een relatieve telmethode: de Punt
Transekt methode. Meer dan 200 telpunten worden
jaarlijks gevolgd door vrijwillige medewerkers. Op

basis van een volledige broedvogelinventarIsatie wer
den relaties aangetoond tussen het voorkomen van
soorten en de vegetatie (Van Waeyenberghe et al.
1999). In totaal werden 69 soorten broedvogels
(3526 terrrtoria) genoteerd, met duidelijke verschil
len tussen het brakke en het zoete deel van het estu
arium. In 1999 werd een gedetailleerde studie ver
richt naar de specifieke habitatselectie van een aantal
broedvogels (Everaert 1999).

Het macrozoäbenthos in de Zeeschelde vormt een
centrale schakel in het estuariene voedselweb, speelt
een rol in de systeemdynamiek (structureel en func
tioneel) en is tevens een goede indicator van stress
en vervuiling. De Zeeschelde werd In het najaar van
1999 volledig bemonsterd (80 locaties in het inter
getijdengebied, 100 in de sublitorale zone). De stalen
zullen in de loop van 2000 verwerkt en geanalyseerd
worden en vergeleken met de campagne van 1996
(Seys et al. 1999). In 1999 werden resultaten van de
voorbije jaren verwerkt in een aantal manuscripten
I) het macrobenthos van de sublitorale zone van de
Beneden Zeeschelde, 2) de ruimtelijke en tempore
le variatie van fysische en biologische componenten
in cohesieve sedimenten van het intergetijdengebied
van de Beneden Zeeschelde.

Riet is een belangrijke vegetatiebepalende soort In
de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Sinds
1996 wordt de seizoenale biomassaproductie van
deze sleutelsoort opgevolgd voor de kalibratie van
het groeidynamiekmodel voor riet dat in het kader
van het OMES-project wordt ontwikkeld.Yergelijking
van de bovengrondse biomassaproductie van de ver
schillende jaren toont aan dat er sterke verschillen in
productie kunnen optreden, o.a. naargelang het
(winter)maaibeheer. Om een volledig beeld te
krijgen van de biomassaproductie van het riet en de
evolutie ervan na wintermaaibeheer. werd in de
winter '98-'99 een groter proefVlak gemaaid en zal
hiervan de biomassaproductie de komende jaren
worden opgevolgd. Na deze maaibeurt bleef in 1999
voor beide locaties de bovengrondse biomassa
productie gelijk aan het voorgaande jaar.
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tig 3.4.1. Watervogels langs de Zeeschelde

Evolutie van het totaal aantal watervogels in de Zeeschelde tijdens de periode 1991192 tot 1996197 (? =geen ofonvolledige telling).
Na een constante toename van de aantallen overwinterende watervogels sinds 1991192 werd in 1996197 voor het eerst een lichte
afname vastgesteld. De terugval in de totale aantallen in januari 1997 had te maken met het zeer strenge winterkarakter op dat
ogenblik. Grote delen van de Zeeschelde waren dichtgevroren en zorgde voor een afname van Wintertaling en Krakeend. De aantal
len duikeenden namen echter spectaculair toe met voor Tafeleend een maximum van 11.000 indo Op internationale schaal werd voor
vijf soorten watervogels de I%-norm overschreden (Ysebaert et al. 1999).
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tig 3.4.2. Biomassa van Riet te Doel

Het verloop van de bovengrondse biomassa (glm1) tussen 1996 en 1999 weer voor PQ 206 in Doel. In het jaar na een wrnter
maaibeheer (1997) kon een verdubbeling in bovengrondse biomassa worden waargenomen. In het daaropvolgende jaar, kon een
nog verdere stijging van de biomassa worden waargenomen te wijten aan verhoogde translocatie naar de ondergrondse delen.



3.5. Ecologisch herstel In het Schelde-estuarium.

T. Ysebaert E. Van den Bergh,
I.N.-medewerkers In andere cellen: M. Hoffmann
Externe samenwerking: P. Me/re (UIA), Afdeling Natuur;AWZ -Afdeling Zeeschelde

Het IN. levert op verschillende niveaus bijdragen aan
de vorming van een integrale visie omtrent de moge
lijkheden voor ecologisch herstel en natuurontwikke
ling langs het Schelde-estuarium.

De Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium
(LTV) is een bilaterale, bestuurlijke projectorganisatie
waarbij verschillende partners van Vlaamse en
Nederlandse zijde betrokken zijn.
Drie werkgroepen (Natuurlijkheid, Veiligheid en
Toegankelijkheid) werken, elk vanuit hun eigen invals
hoek, aan één integrale visie voor de ontwikkeling
van het estuarium op lange termijn. Het IN. werkt
voor Vlaamse zijde mee In de werkgroep
Natuurlijkheid. In 1999 werd de eerste fase afgerond
met een Situatieschets Korte Termijn en droombeel
den opgesteld door externe deskundigen.
Het IN. heeft, samen met de UIA, een beschrijving
gemaakt van de fysische, chemische en biologische
conditie van het Schelde-estuarium en de ontwikke
ling ervan op korte termijn (tot 2005) (Van Damme
et al. 1999). Een zo volledig mogelijke compilatie
werd gepresenteerd met aandacht voor ecologische
processen en biodiversiteit. De arealen van verschil
lende ecotopen, de stofstromen (nutriënten, polluen
ten, detritus en andere componenten) de hogere
trofische niveaus (het macrozoäbenthos, de vissen,
de watervogels en de zeehonden) en leemten In de
kennis komen aan bod. De tweede fase zal drie
concrete producten moeten opleveren: streefbeeld
2030, ontwikkelingsschetsen 20 I0 en lange termijn
visie Schelde-estuarium.

Als onderdeel van een convenant die AWZ, naar
aanleiding van de verdieping van de Westerschelde,
afsloot met een aantal milieuverenigingen werd door
het IN. een verkennend rapport opgesteld naar
mogelijkheden voor ecologisch herstel en natuuront
wikkeling langs de Zeeschelde (Van den Bergh
et al. 1999). Naast een beschrijvend gedeet1e, een
knelpuntenanalyse, een conceptueel herstelmodel en
een strategie werden drie mogelijke ontwikkelings
richtingen voorgesteld voor de Zeeschelde en
bijhorend valleigebied. Ecologisch herstel van het
estuarium en het creëren van duurzame riviergebon
den natuur wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan

de veiligheidsmaatregelen van het Sigmaplan en
de vereisten voor de scheepvaartfunctie van de
Zeeschelde.

Het scenario 'Ruimte voor het estuanum' ver
trekt vanuit het huidige getij. Er wordt zoveel
mogelijk ruimte aan het estuarium gegeven om
het getij lateraal en longitudinaal te laten uitdei
nen, zodat getijgestuurde dynamische processen
geleidelijk kunnen overgaan in processen die
gestuurd worden door de bovenafvoer.
Het scenario 'Aandacht voor de alluviale vlakte'
gaat ervan uit dat een groot deel van de alluviale
vlakte niet onder invloed van het getij ontstond,
maar door seizoenale afzettingen vanuit de
bovenstroomse gebieden. Er wordt gestreefd
naar het herstel van de valleigebieden als wetland
in een continue overgang naar drogere hoger
gelegen ecotopen.
Het scenario 'Functionele en structurele basis
kwaliteit' geeft niet echt een gebiedsvisie weer
maar is een opsomming van de maatregelen
waarmee minstens rekening moet gehouden
worden bij de verdere afwerking van het
Sigmaplan, de verdieping van de Westerschelde
en de aanpassingen van de Zeeschelde aan de
eisen voor de moderne scheepvaart.

In een volgend stadium zullen kwaliteitsdoelstellingen
voor de Zeeschelde geformuleerd worden, naar
functies en naar biotische en abiotische kenmerken,
gekoppeld aan een relevant toetsingskader en in
overeenstemming met de lange termijn visie die voor
het ganse Schelde-estuarium opgesteld wordt.
Naar aanleiding van de algemene milieu-impactstudie
van de sigmawerken werd een 'Advisering in
verband met dijkwerken in het Scheldebekken'
overeengekomen waarbij het IN. een gegrond advies
uitbrengt over elk uit te voeren dijkwerk waarvan
de plannen door AWZ, Afdeling Zeeschelde
bezorgd worden. Eventuele locatieat1ernatieven of
uitvoeringsat1ematieven worden uitgewerkt en aan
de Afdeling Zeeschelde terugbezorgd. Het advies
wordt vooraf voorgelegd aan verschillende diensten
van AMINAL, het IBW en met betrokken milieu
entof natuurverenigingen.
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Scenario I: Ruimte voor het Estuarium
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fig. 3.5.1. Ecologisch herstel en natuurontwikkeling langs de Zeeschelde

In het scenario 'Ruimte voor het estuarium' wordt er, door het uitvoeren van diverse herstelmaatregelen,
zoveel mogelijk ruimte aan het estuarium gegeven om het getij lateraal en longitudinaal te laten uitdeinen,
zodat getijgestuurde dynamische processen geleidelijk kunnen overgaan in processen die gestuurd worden
door de bovenafvoer (Van den Bergh et al., 1999).



3.6. Ecohydrologie van kwelgebonden ecosystemen in valleigebieden

W Huybrechts. P De Becker. V Keppens
Externe samenwerking: 0. Bate/aan (VUB), I. Jons (KUL), P van Rossum (VUB). Afdeltng Natuur

De doelstelling van drt ecohydrologisch onderzoek is
om inzicht te krijgen in de interacties tussen land
schap, waterhuishouding en vegetatie, en In de
hydrologische en ecologische sleutelprocessen die de
verspreiding van vegetatietypen en soorten bepalen.
Een kwantificering van deze relaties maakt het moge
lijk om in verschillende toepassingen voorspellingen
te doen met betrekking tot vegetatieontwikkeling op
basis van hydrologische kenmerken, en de effecten
van ingrepen in de hydrologie voor de vegetatie te
evalueren. In valleigebieden treft men vaak de minst
verstoorde natuur aan; vooral kwelgebonden syste
men bezrtten grote potenties om tot nagenoeg
natuurlijke systemen te ontwikkelen. Met het oog op
een grote variatie aan abiotische voorwaarden en
lokale omstandigheden van beheer worden verschil
lende kwelgebieden in het onderzoek betrokken :
Het Walenbos, De Snoekengracht (Velpevallei),
De Doode Bemde (Dijlevallei), Vorsdonkbos
(Demervallei) en De Vallei van de Zwarte beek

Het VLiNA project 'Ecohydrologisch onderzoek van
waterrijke vallei-ecosystemen', dat wordt urtgevoerd
in samenwerking met de Dienst Hydrologie, VUB
(Geohydrologie) en het Instrtuut voor Land- en

Waterbeheer; KULeuven (BodemwaterhuIshouding),
kadert binnen drt project. Het IN. is coördinator;
en voert het standplaatsonderzoek urt. De relaties
tussen de vegetatie (samenstelling en verspreiding)
en de karakteristieken van het ondiep grondwater
staan hierbij centraal. In 1998 en 1999 werd de
vegetatiekartering en de hydrologische monrtoring in
alle gebieden volledig afgewerkt. Op basis daarvan
werd de verspreiding van vegetatietypen geanaly
seerd en werden de studiegebieden ecohydrologisch
gekarakteriseerd op het vlak van de dynamiek en
chemie van het ondiep grondwater. Met statistische
technieken worden de relevante standplaatsvariabe
len bepaald en worden responsfuncties opgesteld.
Deze geven de kans op voorkomen aan van een
soort of een vegetatietype bij zekere hydrologische
condrtles. In de huidige toestand zijn enkele duizen
den responsfuncties bepaald. Bij het einde van het
onderzoek wordt verwacht dat de 'bibliotheek'
responsfuncties zal bevatten voor meer dan 200
freatofyten en meer dan 20 vegetatietypes, die op
kwantrtatieve wijze de relaties met het ondiep
grondwater (een 20-tal variabelen) beschrijven. Ze
zullen de basis vormen voor vegetatievoorspellingen
met hydro-ecologische modellen.

fig. 3.6. J. Vegetatietypen van de Snoekengracht

Ruimtelijke verspreiding van 8 vegetatie-typen in
"De Snoekengracht". Het oostelijk gedeelte

wordt begraasd terwijl in het westen
een maaibeheer wordt gevoerd, waar

vochtgradiënten voor een verdere
differentiatie in de vegetatie zorgen.
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3.7. Restoratie van de Dijlevallei stroomopwaarts van leuven.

W Huybrechts, P. De Becker
Externe samenwerking: Afdelmg Water, Afdelmg Natuur

Na enkele jaren van onderzoek en overleg waarin
het Instituut voor Natuurbehoud en AMINAL
Afdelingen Water & Natuur betrokken waren,
werden belangrijke beslissingen genomen in het
dOSSier rond de waterbeheersing van de Dijle
stroomopwaarts Leuven. Een nieuw integraal water
beheerprogramma zal worden geïmplementeerd. De
krachtlijnen hiervan zijn beveiliging van Leuven en
tegen overstromingen, de veilige berging van hoge
afvoeren In de vallei tijdens natuurlijke overstromin
gen en het herstel van de natuurlijke loop van de
Dijle met vrije meandering, structuurdiversiteit e.d.
Het moet lelden tot het herstel van het alluviaal val
lei-ecosysteem op het vlak van de hydrologie en
ecologie. Het accent van de activiteiten in het gebied
lag in 1999 op de begeleiding van voorbereidende
studies, en op de opvolging van de effecten van het
geplande beheer op het vallei-ecosysteem

/\/. 1968
/\/'1993
IV 1999

N

A
o 40 80 120 160

Een natuurontwikkelingsplan voor de oevers van de
Dijle tussen Florival en Werchter wordt opgemaakt
door de Afdeling Natuur; waarbij de oeverstroken
worden afgebakend, een streefbeeld wordt geschetst
en het te voeren beheer wordt opgesteld. De studie
is in belangrijke mate gebaseerd op de resultaten van
het monitoringproject van een 1.5 kilometer lang
"proeftraject" dat reeds 7 jaar wordt opgevolgd en
waarin vrije meanderevolutie plaats vindt en ruimen
of maaien niet meer wordt uitgevoerd. Het IN. had
een belangrijke inbreng in de uitvoeringsplannen
van het zgn. "natuurontwikkelingscenario", waarbij
aandacht ging naar technische aspecten van de
waterhuishouding (o.a. waterpeilen van grachten) en
de onteigeningsplannen. Deze laatste hebben zowel
met betrekking op sites waar werken zullen worden
uitgevoerd als op de terreinen die frequenter zullen
overstromen en natuurreservaat als nabestemming
krijgen. De uitvoering zal in 2000 gebeuren door de
afdelingen Natuur en Water.

Om toekomstige evoluties, als gevolg van gewijzigde
(grond- en oppervlakte-) waterhuishouding te kun
nen opvolgen, werd tijdens het vegetatieseizoen van
1999 een reeks van ca. 350 vegetatieopnamen
gemaakt in een 400 ha groot deel van de Dijlevallei.
In datzelfde gebied werd/worclt reeds een aantal
Jaren een grondwatermeetnet opgevolgd. De uit
gangssituatie van de vegetatie en de grondwater
samenstelling en - dynamiek. voor de aanvang van
de herinrichtingswerken, is daarmee vrij gedetailleerd
beschreven. Dat moet ons in staat stellen binnen een
aantal jaren dit piloot-project inzake integraal water
beheer grondig te evalueren en te rapporteren.

~g 3.7.1. Meanderevolutie van de Dijle

Meanderevolutie van de Dijle tussen 1968 en 1999.
De meanders bewegen zich stroomafWaarts met een snelheid
die gemiddeld tat 0.5 m per jaar kan bedrogen.



Cel Ecoh drologie & Water} temen

3.8. Ecohydrologisch onderzoek in de Demervallei
tussen Diest en Werchter

B. Aubroeck. P De Becker ,W Huybrecht
Externe samenwerkmg: AWZ - Afdelmg Zeeschelde
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Berekende stijghoogten bij verhoging van het Demerpeil tus
sen 0.5 en /.5 m. Een peilverhoging van /.5 m reduceert de
verdrogende invloed van de Demer sterk: van ongeveer 600
m tot minder dan 350 m. Het gemiddeld grondwaterpeil staat
dan maximaal 70 cm onder het maaiveld in de omgeving van
de Demer en 35 cm aan de val/eirond.

Het onderzoeksproject levert een belangrijke
inbreng in het Integraal Waterbeheerproject (IWP)
van het gebied, uitgewerkt door AWZ en de afdeling
Water. Anderzijds draagt het bij tot de ontwikkeling
van een ecosysteemvisie van de Demervallei tussen
Diest en Werchter; een studie in het kader van de
actie 105 van het Minaplan.

De overstromingen in de Demervallei van februari
1995 en september 1998 werden In kaart gebracht.
De kaarten laten toe de overstromingsmechanismen
en hun consequenties voor het vallei-ecosysteem in
te schatten. De koppeling met de vegetatiekaart van
de Demervallei tussen Diest en Werchter van Butaye
en Hermy (1997) geeft de gevolgen weer voor
ieder vegetatietype. Uit de analyse blijkt dat, bij
overstromingen met een zeer grote terugkeer
periode, 34 tot 50 % van de vallei overstroomt
(Aubroeck et al .1999).

De vallei werd uitgerust met een netwerk van
piëzometers om de invloed van de Demer en haar
bijrivieren op de grondwaterdynamiek in het gebied
te onderzoeken. Zo blijkt uit de grondwaterhydrolo
gie dat in het deelgebied 'Krekelbroek-Messelbroek'
(tussen Testelt en Rillaar) de drainerende invloed van
de Demer; door de diepe ligging van het Demerpeil,
500 tot 750 m ver reikt. De Demer draagt hier in
belangrijke mate bij tot de problematiek van verdro
ging. Met het grondwaterstromingsmodel MOD
FLOW werd het freatisch grondwaterpeil en de
grondwaterstroming binnen de invloedszone van de
Demer gemodelleerd. Op basis van dit model
werden scenario-analysen uitgevoerd, om de impact
van een Demerpeilverhoging op het grondwaterpeil
en de grondwaterstroming evalueren. De analyse
toont aan dat een verhoging van het Demerpeil met
minimum I m noodzakelijk is om de verdrogende
invloed van de Demer in het studiegebied terug te
dringen en meer kansen te geven aan grondwateraf
hankelijke vegetaties (Aubroeck et al. 1999). In
het kader van het Actief Peilbeheer (Mina-plan 2
Actie 73 anti-verdroging) werd natuurreservaat
'De Demerbroeken' als proefproject geselecteerd
voor de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens de
maanden juli en augustus 1999 werden twee
opstuwingsexperimenten uitgevoerd op leigrachten
in het natuurgebied in samenwerking met Afdeling
Water van AMINAL en AWZ. De resultaten van
deze experimenten worden gebruikt om concrete
maatregelen voor te stellen, waarvan de uitvoering
voorzien is in najaar van 2000.

In het kader van de samenwerking tussen het IN. en
de Administratie voor Waterwegen en Zeewezen
onderzoekt het IN. de ecohydrologle van waarde
volle ecotopen In de Demervallel tussen Diest en
Werchter. Het doel van dit onderzoek is inzicht te
krijgen in de relaties tussen de ecosystemen, het
grondwater en oppervlaktewater (Demerbeheer)
zodat een maximale integratie van natuur en water
beheer kan worden nagestreefd. Twee hydrologische
aspecten staan centraal: de tijdelijke berging van
oppervlaktewater in de vallei tijdens hoge wateraf
voeren, en het beheer van rivierpeilen met hun effect
op standplaatsverdroging.

Instituut voor atuurbehoud
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Cel Ecohydrologie

3.9. Ecohydrologische Studie "Het Vinne"

M. De WIJde. W Huybrechts. P De Becker; V. Keppens

'Het Vinne' is een domein van de provincie Vlaams
Brabant, gelegen in een depressie in het
Haspengouwse landschap. Tot 1841 kwam er een
natuurlijk meer voor; maar nu wordt het gebied sterk
gedraineerd en door middel van pompen droog
gehouden. De provincie wil de natuurfunctie van het
gebied uitbouwen en verstevigen. rekening houdend
met nevenaspecten zoals zachte recreatie. Dit wordt
gerealiseerd in het kader van een natuurinrichtings
project, in een samenwerkingsverband met Afdeling
Natuur en de Vlaamse Landmaatschappij. De water
huishouding wordt hierbij grondig gewijzigd door het
verhogen van de waterpeilen, om opnieuw korter
aan te sluiten bij natuurlijke toestand.

Ter voorbereiding hiervan heeft het Instituut
voor Natuurbehoud een ecohydrologische studie
uitgevoerd met als doel het verkennen van de
natuurpotenties van het gebied bij verschillende
scenario's voor de waterhuishouding. Het eerste
deel van het onderzoek bestudeerde de huidige toe
stand. Over de totale oppervlakte (130 ha) werd aan
de hand van meer dan I 30 vegetatieopnamen de
verspreiding van plant- en mossoorten nagegaan en
verwerkt tot een tiental vegetatietypen. Daamaast

fig. 3.9.1 Waterhuishouding en vegetatie van "Het Vinne"

Het voorkomen van open water (tussen 60 en I00 on diep)
en de potentiële verspreiding van bostypen bij verhoging
van het waterpeil in het Vinne met I meter
(De Wilde et al. 1999)

werd in een piëzometemetwerk de dynamiek en
chemie van het ondiep grondwater gemonitored.
Deze informatie 'Nerd getoetst aan het actueel
beheer van het oppervlaktewater; met name het
pompregime dat wordt aangehouden. Vooral de
overstromingen die het gevolg waren van de hevige
regenval in het najaar van 1998 waren hierbij van
groot nut. Op basis van deze informatie werd de
relatie tussen hydrologie en vegetatie bestudeerd en
aangevuld met data uit andere gebieden (o.a dé
Dijlevallei.)

Een tweede deel van het onderzoek bestond uit
het verkennen van de natuurpotenties bij gewijzigd
hydrologisch beheer.Verschiliende scenario's werden
uitgewerkt. Het uitgangspunt was een zekere verho
ging van het waterpeil. waarbij het natuurlijke meer
gedeeltelijk wordt hersteld. De effecten hiervan op
de grondwaterpeilen werden bepaald en de ruimte
lijke verspreiding van potentiële vegetatietypen
nagegaan. Hierbij werd rekening gehouden met
inspanning op het vlak van het beheer. Op basis
van de voorbereidende studie werkt de VLM in
samenwerking met afdeling Natuur en de provincie
Vlaams-Brabant een inrichtings- en beheersplan uit

_water
e1zenbroelcbos

E3 e1zen-vogellcersverbond
beulcen-eikenbos

_ e1ken-berlcenbos
hu&beukwrbond

o 200 400 600 Meters
lil'--lIIiiiiiiiiiiiiiiiiiP"'---"





4. overzicht van de activiteiten

Medewerkers:
G. De Blust (co-coördinator). M. Hoffmann (co-coördinator). R Brys. T. Kongs. S. Provoost S. Vanacker;
KVan Looy. M. Van Olmen
Medewerkers van bUiten de Cel of extemen worden per proJea genoemd.

In de cel Landschapsecologie en Natuurbeheer staan
het directe ingrijpen van de mens op natuur omwille
van natuurbehoudsdoelstellingen (beheer en inrich
ting) en de relatie van natuur tot de organisatie van
de ruimte (landschapsecologie p.p.) centraal.
Onderzoek in functie van natuurbeheer is traditio
neel topologisch gericht. waarmee gezegd wil
worden dat het vooral kennis verzamett over dosis
effect relaties van beheersmaatregelen op een
bepaalde plaats. Landschapsecologische studie in
functie van het natuurbehoud is in de eerste plaats
chorologisch van inslag: het onderzoekt het effect van
de ruimtelijke organisatie op het voorkomen en het
functioneren van natuur. In de cel Landschapseco
logie en Natuurbeheer willen we beide combineren.
AI de activrteiten van de cellandschapsecologie en
natuurbeheer leveren zowel een wetenschappelijke
output als een bijdrage aan Instrumenten voor
beheer en beleid. Behalve de hierboven geschetste
tweedelige benadering vanuit een ruimtelijke (land
schapsecologische) en een procesmatige samenhang
(natuurbeheer). kunnen de projecten van 1999 dan
ook grotendeels volgens deze twee Invalshoeken
ingedeeld worden.

Eind 1999 werd een nieuw project opgestart waarin
een systematiek van natuurtypen ontwikkeld wordt
voor de biotopen slikken en schorren. duinen. moe
rassen. heiden en graslanden. Het heeft als secundai
re doelstelling het ontwikkelen van een vegetatie
databank (VLAVEG), waarin de tot nu toe in
Vlaanderen verzamelde vegetatiegegevens samenge
bracht worden. Dit project gebeurt in samenwerking
metWITAB (A Zwaenepoel). dat verantwoordelijk IS

voor de biotoop graslanden.
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Globale situering van de in 1999 uitgevoerde onderzoeksprojeaen binnen de cel Landschapsecologie en Natuurbeheer
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instrumenten voor het beleid landschapsecologie

. -.

Monitoring biodiversiteit terrestrische natuur
Natuurtypen (opgestart I. I I. 1999)
Onderzoek Grensmaas
Natuurstudie Gentbrugse Meersen

wetenschappelijk onderzoek met een
meer fundamenteel karakter

Laaglandheiden
Kwetsbare plantenpopulaties
Begrazing: plant-herbivoorinteracties
Vegetatiedynamiek kustduinen
Onderzoek Grensmaas

Monitoring biodiversiteit terrestrische natuur
Laaglandhelden
Kwetsbare plantenpopulaties
Natuurtypen (opgestart I. I I. 1999)
Vegetatiedynamiek kustduinen
Onderzoek Grensmaas
Natuurstudie Gentbrugse Meersen

natuurbeheer

Laaglandheiden
Natuurtypen (opgestart I. I I. 1999)
Begrazing: plant-herbivoorinteracties
Vegetatiedynamiek kustduinen
Onderzoek Grensmaas
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4.1. atuurstudie Gentbrugse Meersen: beschrijving en richtlijnen
voor natuurontwikkeling

T. Kongs. M. Hoffmann

In opdracht van de stad Gent werd een natuuront
wikkelingsplan ontwikkeld voor de Gentbrugse
Meersen, een relatief groot, grotendeels alluviaal
gebied langs de bovenloop van de Zeeschelde.
In het kader van een gedetailleerde beschrijving werd
in een eerste deel een uitgebreide, multidisciplinaire
studie uitgevoerd, waarin de topografie, het microre
liëf, het hydrografisch netwerk de bodem, de vegeta
tie, de hydrologie, de faunabijzonderheden en de cul
tuurhistorische elementen in kaart gebracht werden.

Deze beschrijvende studie bracht aan het licht dat de
huidige natuurwaarden niet bijzonder hoog scoren,
maar dat de natuurpotenties relatief hoog liggen.
Deze uitgangssituatie is ideaal om vrij ingrijpende
natuurinrichtingsvoorstellen te formuleren, zonder
dat daarbij al te voorzichtig moet worden omge
sprongen met bestaande natuurwaarden. Voor het
opstellen van de richtlijnen voor natuurontwikkeling
voor dit direct bij een grote stedelijke agglomeratie
aansluitende en daardoor onder sterke antropogene
druk staande gebied, werd gekozen voor een natuur-

ontwikkelingstrategie, eerder dan een natuurbehoud
strategie.

Er wordt gekozen voor het herstel van meer natuur
lijke situaties en processen, waarbij aan de natuur zijn
dynamisch karakter zoveel mogelijk wordt terugge
geven. In een alluviale zone als de Gentbrugse
Meersen betekent dit het herstel van de Invloed van
het water en het instellen van een meer natuurlijke
integrale begrazing. De mens treedt in deze filosofie
dus in eerste instantie wel regulerend op (herstel van
processen, bepalen van de kuddesamenstelling en 
grootte), maar dit gebeurt enkel om een uitgangssi
tuatie te creëren waarna de natuurlijke processen
weer maximaal kunnen optreden.
Naar het publiek toe wordt gestreefd naar een zo
open mogelijke toestand, waarbij de mens niet als
stoorelement van de 'te beschermen natuur' wordt
gezien, maar als onderdeel van die natuur. Daarbij
wordt verwacht dat de bevolking meer betrokken
heid en verantwoordelijkheid aan de dag zal leggen
ten aanzien van "hun" natuurgebied.

tuurbehoud
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4.2. Kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding,
verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele
habitatnetwerken

R. Brys. G. De Blust
Exteme samenwerking: S. De Cuyper (VUB). P. Endels (KUL). M. Hermy (KUL). LTriest (VUB).
F. Van Rossum (VUB)

Met de ontwikkeling van ecologische netwerken
wordt getracht gefragmenteerde populaties een
grotere kans op overleving te geven. Zo worden op
basiS van algemene gebiedskennis en de inschatting
van de waarde voor het natuurbehoud, zones voor
het Vlaams Ecologisch Netwerk aangeduid. Omtrent
de functionaliteit van dit concept van ecologische
netwerken in gefragmenteerd landschap is de kennis
zeer beperkt. Met dit onderzoek willen we komen
tot het verwerven van inzichten in het belang van
kleine landschapselementen als functionele corridors
of refugium voor plantensoorten in het VEN. Het
project loopt in samenwerking met het
Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap (KUL),
en het Laboratorium voor Algemene Plantkunde en
Natuurbeheer (VUB).

Er wordt gewerkt aan de hand van drie taxonomisch
nauw verwante plantensoorten : de Stengelloze,
Gulden en Slanke sleutelbloem (Primula vulgaris.
P. vens en P. elatior). Deze hebben elk een vrij unieke
ecologische range en betekenen daarenboven door
hun zeldzaamheid en specificiteit een meerwaarde

voor natuurbehoud. Voor deze voorbeeldsoorten
wordt de impact van isolatie onderzocht waarbij
algemene omgevingsfactoren en omliggend grond
gebruik mee in rekening worden gebracht om
eventuele tendensen en successies op populatie
niveau te verklaren.

Uit een eerste verkennende analyse van de resul
taten van de Stengelloze sleutelbloem. kunnen reeds
enkele conclusies worden getrokken. Zoals verwacht
blijkt dat deze soort zowel ruimtelijk (verspreiding)
als kwantitatief (grootte van de populaties) sterk
achteruit gaat binnen Vlaanderen. Het is opvallend
dat de meeste nog resterende populaties (68) zeer
beperkt zijn in omvang. waarbij komt dat ve~onging
sterk wordt gelimiteerd of zelfs volledig achterwege
blijft. Tevens valt op dat hoe kleiner de populatie
omvang hoe groter het onevenwicht tussen
langstijlige en kortstijlige individuen wordt. Dit kan
mogelijk resulteren in een achtergestelde reproduc
tie. aangezien het gaat om een nagenoeg obligate
kruisbestuiver.
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~g. 4.2.1. Kenmerken van Stengelloze sleutelbloem populaties

Boven: Verdeling van de populatiegrootte over verschillende klassen: vergelijking van de opnamen van de periode 1986-1990

met die van 1999 (op basis van 34 geïnventariseerde populaties)

Midden: Verdeling populatiegrootte over verschillende klassen voor 68 populaties

Onder: Verband tussen het verschil tussen het aantal konstijlige (KS) en langstijlige (LS) adulten en de populatiegrootte voor

68 populaties
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4.3. Ontwikkeling van een methode voor een geïntegreerde en
gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de
terrestrische natuur in het Vlaams Gewest

G. De Blust M. Van Olmen
Externe samenwerking: M. Antrop (RUG), V. Van Eeto/elde (RUG)

Het project heeft tot doel een methode te ontwik
kelen voor monitoring van de terrestrische bio
diversiteit en haar beïnvloedende factoren binnen
het landelijk gebied in Vlaanderen. Op basis van de
traditionele landschappen (met uitsluiting van
stedelijke gebieden. natuurgebieden en kustduinen)
werd een gestratifieerde. toevallige selectie van
proefVlakken van I km" uitgevoerd. Uitgaande van
het principe dat binnen de kleinste landschapseen
heid minstens één proefVlak moet worden voorzien
en de evenredigheidsregel in acht nemend.
werden 30 snuffelplaatsen geselecteerd (fig. 3).
Aan de hand van deze selectie werd de represen
tativiteit van de steekproef voor landschapsstruc
turele kenmerken en landgebruik getoetst. Het
aantal van 30 is een absoluut minimum om de
heterogeniteit van het Vlaamse buitengebied te
dekken binnen het systeem. Uitbreiding van de
steekproefgrootte en een verfijnde aanpassing van
de ruimtelijke indeling aan de landschappelijke
heterogeniteit zijn gewenst.

Om tot een methode voor geïntegreerde monito
ring te komen. dienden indicatoren voor zowel
landschap, milieu als biodiversiteit te worden
geselecteerd. De uiteindelijke set van indicatoren

moet immers toelaten om de evolutie van de
terrestrische bio-diversiteit te volgen, alsook de
veranderingen in landschappelijke kenmerken en
milieuprocessen die op deze biodiversiteit van
invloed zijn. De in binnen- en buitenlandse voor
beeldstudies en literatuur vermelde indicatoren
werden samen met informatie over; voor de
doelstelling relevante, kenmerken in een Access
databank verzameld. Aan de hand van een aantal
algemene, alsook projectspecifieke. criteria werd
vervolgens een selectie van bruikbare indicatoren
gemaakt.

Aan de hand van de selectie van snuffelplaatsen
en indicatoren werd begonnen met het formuleren
van methoden voor bijhorende inventarisaties en
karteringen. Aan elke indicator wordt m.a.w. een
'meetmethode gekoppeld'. Een gedetailleerde
legende voor kartering van zowel landschap als
biotiek vormt hiertoe de basis en wordt dan ook
opgesteld.

Eind september 2000 wordt het project afgerond in
de vorm van een 'Handboek voor geïntegreerde
monitoring van de terrestrische biodiversiteit in het
Vlaamse buitengebied'.
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Orthophoto 1110.000

fig. 4.3./. Snuffelplaatsen voor biodiversiteit in Vlaanderen
Boven: Indeling van het Vlaamse Gewest in traditionele landschappen en aanduiding van de geselecteerde

snuffelplaatsen
Onder: Voorbeeld van een proefvlak (gelegen ten westen van Gent in de vallei van de Leie)
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4.4. Onderzoek Grensmaas

K Van Laay. S. Vanacker
Externe samenwerk.mg: Maaswerken. RIZA

dtuurbeheer

Een ecotopenkartenng werd uitgevoerd voor de
Maasvallei, waarbinnen een inventarisatie van bioti
sche (vegetatie) en abiotische (bodem) factoren
gebeurde. De vegetatieanalyse IS gericht op een
vegetatiemodellering, hiervoor werd ook onderzoek
uitgevoerd naar bosontwikkeling In het natuurgebied
Hochter Bampd. Een bosstructuuranalyse werd
uitgevoerd (eindwerkstage K. Kenzeler, HIK) in
samenwerking met het IBN-DLo.

In een grensoverschrijdend samenwerkingsverband
(met De Maaswerken en IBN) werd een ecologische
modellering uitgewerkt voor het project 'Levende
Grensmaas'. Aan de hand van landschapsecologische
modellen voor een aantal doelsoorten wordt de
configuratie van ecotopen binnen het streefbeeld
bekeken.

Binnen de opmaak van het integraal monitoringplan
voor het Grensmaasproject werd het luik van de
ecologische monitoring ontwikkeld. De Integratie en
selectie van ecologische monitoringinstrumenten
(indicatoren, evaluatiesystemen) gebeurt in het kader
van het opmaken en verfijnen van meetnetten voor
de Grensmaas, de gehele Maas, de oppervlaktewate
ren in Vlaanderen. Hiertoe werd in het voo~aar van
1999 een rapport 'Integraal monitoringmeetnet
Grensmaas' opgesteld.

Binnen het onderzoek van oeverhabitatten en
oeverorganismen gebeurde een grindbankinven
tarisatie naar de verspreiding en populatiedynamiek
van typische organismen. Sinds twee Jaar loopt het
onderzoek naar terrestrische Invertebraten van de
oevers van de Grensmaas. Het uitgevoerde onder
zoek in '99 was zowel een herhaling als een verfijning
van de onderzoeksopzet van '98. Hiervoor werd
een meetnet opgezet van 80 bodemvallen. Een
gedetailleerd onderzoek van twee grindbanken
werd urtgevoerd (eindwerkstage E. Vanlommelen.
HIK). Een referentieonderzoek langs de Allier (Franse
referentierivier) werd uitgevoerd gedurende
de maand Juli.

Een inventarisatie van de vegetatie en meer in detail
de bosontwikkeling op de oevers van de volledige
Grensmaas werd uitgevoerd. Doelstelling was ener
zijds een evaluatie van het 5 Jaar lopende pilootpro
Ject van oeverbeheer (waarbij geen houtige vegeta
ties meer gekapt worden) te kunnen maken.
Anderzijds worden de gegevens geëvalueerd naar de
Interactie tussen de vegetatieontwikkeling en de
morfologische processen van eilandvorming, oever
erosie en -sedimentatie. Hiertoe zijn gegevens van
inventarisaties van 1998 en 1993 voorhanden en
werd gebruik gemaakt van luchtfoto's.

Daarnaast gebeurde nog een rapportage van enkele
projecten die over verschillende jaren liepen. De
beheersvisie voor de winterdijken van de Maas is het
resultaat van een viel1arig onderzoeksproject op de
dijken in beheer bij AWZ. De dijkbeheersvisie gaat
uit van de analyse van de vegetaties van de
Maasdijken. Doeltypen voor het beheer werden
opgesteld op basis van aandachtsoorten voor het
beheer, die geselecteerd werden vanuit de argumen
tatie van de natuurwaarde van stroomdalgraslanden
op de Maasdijken.

In samenwerking met het RlZA werd een rapporta
ge van de grensoverschrijdende biologische monito
rrng opgemaakt binnen het grotere kader van de
Nederlandse watersysteemmonitoring (rapport
Biologische Monitoring Maas 1996).

De rapportage van de typologie en streefbeeld
beschrijving van de watersystemen In de Grens
maasvallei was een beschrijving van streefbeelden en
natuurdoeltypen voor de oppervlaktewateren in de
Maasvallei, met hieraan gekoppeld een opzet voor
een monitorrngmeetnet "watersysteem Grensmaas".
De gegevensverzameling van alle oppervlakte
wateren In de Grensmaasvallei in 1997 en 1998
resulteerde in een typologie, waaruit een Visie op
inrichting en monrtoring werd afgeleid.
Tenslotte werd een doctoraalscriptie begeleid
betreffende de Vlaams-Nederlandse samenwerking
Inzake de Grensmaasvallel (K BUljtels, KU Nijmegen).



'atuurbeheer

Figuur 4.4.1. Uittreksels kaartenmateriaal Grensmaas

&ven: Uittreksel uit de ecotopenkaart Grensmaas die de basis vormt voor de vegetatieanalyse. modellering en monitoring
(Moaswinkel).

Onder: Uittreksel van het grindbank-meetnet locaties van de invertebraten-meetstations (Maaswinkel)

Instituut voor. atuurbehoud
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4.5. Ecologisch onderzoek in het kustduinecosysteem, monitoring
duinbeheer en vegetatiedynamiek

S. Provoost. M. Hoffmann
Externe samenwerking. E. Cosyns (RUG). K De Maeyer (RUG)

In het kader van de habitattypologie voor de duinen
van de Westkust werden ca I00 PQ-opnamen van
het monrtoringproject natuurbeheer geïntegreerd in
de databank Het algemeen peilbuizennetwerk in de
Westhoek werd verder uitgebouwd en nadert vol
tooiing. Er moet nog een tiental (ondiepe) buizen
worden geplaatst en ongeveer een kwart van het
netwerk moet nog topografisch worden ingemeten.

De permanente kwadraten in de ontstruweelde
onderzoeksblokken werden ook dit jaar opgenomen.
De evolutie van de vegetatie verloopt hier merkelijk
sneller dan in de overige blokken waardoor een
meer frequente opname noodzakelijk is. Alle
PQ's werden nu opgenomen en een eerste verwer
king van de gegevens werd uitgevoerd. In de
TWINSPAN werden 15 vegetatie-eenheden
onderscheiden. Uit de analyse blijkt dat de opnamen
van I I op 15 onderscheiden vegetatiegroepen
beperkt zijn tot één onderzoekssite (sterke
ruimtelijke autocorrelatie). Vegetatiepatronen in
duingebieden vertonen inderdaad aggregatie op
verschillende ruimtelijke schalen, wat in de gebruikte
methode onvermijdelijk leidt tot groepering van de
nabijgelegen opnamen. Toch blijft de keuze voor
meerdere samples (PQ en Invertebratenval) per

blok hier verantwoord, net omwille van de vergelijk
baarheid van de verschillende onderzoeksblokken
binnen één site. Dit werd aangetoond aan de hand
van correlaties tussen de Tansley-opnamen van de
onderzoeksblokken.

In het kader van de monitoring van natuurbeheer
in de kustduinen werd in 1999 een globale analyse
uitgevoerd van alle tot op heden gemaakte vegeta
tieopnamen van Vlaamse kustduin- en slik- en
schorvegetaties. De resultaten hiervan worden
geïntegreerd in de systematiek van natuurtypen.

Ten behoeve van de vegetatiekundig-fysionomische
interpretatie van de in 1999 gemaakte false colour
infrarood-luchtfoto's (115000), die momenteel
gedigitaliseerd, georthogonaliseerd en radiometrisch
gecorrigeerd worden, werden 750 vegetatie
opnamen gemaakt. Elke opname werd topografisch
ingemeten.

Aan de Westkust werden ca. 2500 groeiplaatsen
ingetekend van aandacht-plantensoorten aan de
hand van luchtfoto's op schaal 1/2000 of 1/5000.
Daarbij werd ook de abundantie genoteerd
(scriptie B. Janssens, RUG).
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(ig. 4.5.1. Onderzoeksblokken in De Westhoek

Voorbeeld van een site met verschillende onderzoeksblokken in het zuidelijk begrazingsblok van het
Vlaams Natuurreservaat De Westhoek met aanduiding van de gemiddelde grondwaterstand (1999), reliëfen ligging van
peilbuizen en permanente kwadraten.

Instituut voor atuurbehoud
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4.6. Het belang van herbivoren als natuurlijke factor in het
ecosysteem en als beheerders van natuurgebieden

M. Hoffmann
Externe samenwerking: E. Cosyns (RUG). K De Maeyer (RUG)

Monitonng van begrazingsbeheer kan gebeuren door
rechtstreekse opvolging van de responsvariabelen
(flora, fauna, vegetatie, ... ) of door onderzoek van
de conditionerende variabelen (grazers). Om te
vemelpen aan de reactietraagheid van de meeste
responsvariabelen kan getracht worden om het
begrazingseffect te voorspellen door studie te maken
van de grazers zelf. Door nauwkeurig na te gaan wat
en waar de dieren grazen (of andere gedragsvormen
vertonen), kan een indicatie verkregen worden over
de te verwachten meest en minst door de her
bivoren beïnvloede plantensoorten en habitatten.
In 1997 werd, in nauwe samenwerking met de
Universiteit Gent (Vakgroep Biologie,
Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en
Vegetatiekunde), gestart met een mee~arig project
dat habitatgebruik. foerageerstrategie en dieetselec
tie van geïntroduceerde grote grazers tot onderwerp
heeft. Het onderzoek focusseert voorlopig specifiek
op begrazing In de Vlaamse natuurreservaten aan
de Westkust (Westhoek en Houtsaegerduinen), waar
begraasd wordt met onder meer Shetland pony's
en ezels.

De eerste vergelijkende onderzoeksresultaten wijzen
uit dat Shetland pony's Significant meer tijd spende
ren aan foerageren dan ezels, dat beide paardachti
gen vooral grazers (graseters) zijn, waarbij pony's
lets meer krUiden eten en ezels lets meer houtige
gewassen en dat voor belde paardachtigen enkele
preferente plantensoorten kunnen worden onder
scheiden. In absolute hapfrequentie wordt door
beiden zeer veel Zandzegge en DUInnet behapt.
Houdt men rekening met het geschatte droogge
WICht dat per hap van een bepaalde plantensoort

wordt ingenomen dan blijken de Shetland pony's van
het Vlaams Natuurreservaat 'De Westhoek' vooral
Duinriet, Witte winterpostelein, Gestreepte witbol
en Akkerdistel te eten, terwijl onder de houtige
gewassen vooral Dauwbraam en de bottels van
Duinroos gegeten worden. De ezels in de
Houtsaegerduinen consumeren vooral veel Duinriet,
Helm, Gewone es, Honds- en DUInroosbottels,
Dauwbraam en een aantal grassoorten.

In het kader van de beheersevaluatie is het belangrijk
dat duinriet-ruigten - een volgens het beheersplan
terug te dringen vegetatietype - zowel door Shetland
pony's als door ezels gegeerde vegetaties blijken te
zijn en dit zowel naar graasduur als effectief gecon
sumeerde biomassaVoor het natuurbeheer is dit een
positieve vaststelling daar verwacht kan worden dat
door de differentiatie in begrazingsdruk enerzijds de
relicten van het mesofiel-droog en van het vochtig
duingrasland Zich minstens kunnen handhaven en op
termijn zich misschien kunnen uitbreiden ten koste
van de minder of niet gewenste duinriet-ruigten. De
vastgestelde voorkeur van de Shetland pony's voor
Gestreepte witbol en Akkerdistel kan eveneens als
positief worden geëvalueerd. Of andere soorten van
het te verwachten verschuiven van de dominantie
vemoudingen zullen kunnen profrteren zal later
moeten blijken. Wat de betreding van gevoeliger.
drogere vegetaties o.a. mosduin en stuivend duin met
zandbinders (Helm e.a.) wordt vastgesteld dat
Shetlanders deze minder vaak frequenteren dan
de ezels. Verdere onderzoeksresultaten zijn terug
te vinden in de licentiaatscripties van J. Callebaut,
A Goerlandt, J. Lacquière en AVan Braeckel (RUG).
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ng. 4.6./. Meest begraasde plantensoorten door ezels en pony's

Overzicht van de door ezels en Shetland pony's in de natuurreservaten "Houtsaegerduinen" en "Westhoek" meest begraasde
plantensoorten. uitgedrukt in happen/minuut graastijd) over alle vegetatietypen en in gram drooggewicht inname/minuut graastijd
in het vegetatietype waarin de betreffende soort meest abundant aanwezig is (b.v. duinrietruigte voor Calamagrostis epigejos)
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4.7. laaglandheiden

G. De Blust

In het kader van het Laaglandheidenproject werd in
1999 hoofdzakelijk op een ad hoc basis gewerkt.
Ten behoeve van het beheersplan van de
Kalmthoutse Heide werden de vegetatiekaart van
1955-1956 (Traets), de geomorfologische kaart
(Mijs, 1974) en gedeeltelijk de vegetatiekaart van
1978 (De Blust) bewerkt voor digitalisering. Door
de aard van de oorspronkelijke cartografische voor
stelling was dit eenvoudig voor de vegetatiekaarten.
Voor de geomorfologische kaart is echter een
gedeeltelijke herinterpretatie moeten gebeuren,
zodat symbolische weergaven in polygonen of lijn
stukken omgezet konden worden. De vegetatiekaart
van 1978 is gegeorefereerd zodat de projectiefouten
uit de oorspronkelijke kaart verwijderd werden,
een vereiste om later binnen een GIS verwerkt
te kunnen worden. De digitalisering die op het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne te Antwerpen
gebeurde werd begeleid.

Er is begonnen met de kwantitatieve uitwerking van
een raming van de schade die door de brand van
april 1997 in de Kalmthoutse Heide (18.9 ha)
werd veroorzaakt. Bedoeling is tot een financiële
inschatting te komen die voor juridische uitspraken
bruikbaar is.

Voor het Europese Raphaël-project. 'HEATHCULT,
is informatie verzameld omtrent het voormalige
gebruik van heiden in Wallonië. Deze informatie
wordt opgenomen in het boek over Atlantische
heiden als Europees cultureel patrimonium, dat aan
de universiteit van Bergen (Noorwegen) voorbereid
wordt. Inhoud en opzet van dit boek en van de
eraan gekoppelde tentoonstelling, werden tijdens
een workshop becommentarieerd.





Cel aluuronlwlkkeling -beleid

5. Overzicht van de activiteiten

Medewerkers:
KOedeer (coördinator). I Defoort,J. Van Uytvanck N. Boone. G. Vermeersch. v. Goethals. A. De Rycke.
V. Vandenbussche. S. Vermeersch. J. Van der Wel/e. W De Beider, S. Vanroose
Medewerkers van buiten de Cel ofexternen worden per projea genoemd.

V1slevormlng
• Nawurrichtplannen (Decreet NawuJi)ehoud)
• Funetieplannen (AWZ)
• Gebiedsvisies nawurontWikkeling

Planning
• Vlaams Ecologisch Netwerk
• Integraal Verwevings- en Ondemeunend Netwerk
• Natura 2000-Netwerk
• Struetuurplanning en ruimtelijke ordening

Voor een optimale inrichting en beheer van de
natuurgebieden die deel uitmaken van de afgebaken
de ecologische netwerken is het noodzakelijk voor
elk gebied te beschikken over een wetenschappelijk
onderbouwde gebiedsvisie. Deze visie vormt de
basis voor de opmaak van natuurrichtplannen. die
ondermeer via het instrument natuurinrichting kun
nen worden gerealiseerd.

De cel natuurontwikkeling en natuurbeleid wil een
ondersteunende en stimulerende rol vervullen bij de
concrete uitvoering van deze beleidsdoelstellingen. Ten
behoeve van de beleidsevaluatie worden de vorde
ringen van dit complexe maatschappelijke proces
meetbaar en aanschouwelijk gemaakt.

Netwerk en zelfs mondiale netwerken (o.a. Pan
Europees netwerk voor migrerende diersoorten.
Ramsar-wetlands).

Uitvoering
• nawurlnrichting
• nawurontwlkkeling

Het Decreet Natuurbehoud (2 I/I 0/ 1997) en het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (23/9/1997)
gaven Vlaanderen belangrijke nieuwe impulsen voor
het gebiedsgericht natuurbeleid. De instandhouding
van de biodiversiteit hangt in belangrijke mate af van
het behoud. het herstel en de ontwikkeling van een
samenhangend ecologisch netwerk van grote aan
eengesloten gebieden waar natuur hoofd- of min
stens nevenfunctie is. Deze gebieden worden onder
ling bij voorkeur nog verbonden door corridors of
gebieden met veel kleine landschapselementen die
een bijdrage kunnen vormen aan de vermindering
van de isolatie tussen populaties of die op termijn de
(her)kolonisatie van natuurgebieden kunnen bevor
deren. Natuurontwikkeling en natuurherstel zijn sleu
telacties om aan dit ecologisch netwerk voor
Vlaanderen concrete gestalte te geven. De realisatie
van dit netwerk speelt ook een belangrijke rol bij het
tot stand komen van het Europees (Natura 2000)

Handhaving I Beheer
(zie Cel Landschapsecologie en Natuurbeheer)
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Natuurontwikkeling en natuurinrichting zijn Jonge
disciplines die bij de diverse beleidsvoerders nog vele
vragen oproepen en voor een zekere drempelvrees
zorgen. Hier probeert de cel stimulerend, advise
rend en, waar mogelijk. vemieuwend op te treden.
Daartoe wordt onderzoek verricht of wordt
bestaande kennis van binnen of buiten het IN. op
maat vertaald en gepromoot. Er wordt steeds
gestreefd naar een praktijkgerichte Inbreng op de
diverse beleidsniveaus, bij voorkeur via de formule
van structurele en duurzame samenwerking (b.v. met
AMINAL afdeling Natuur, afdeling Water, AWZ
afdeling Beleid, provinciebestuur West-Vlaanderen,
VLM ... ). Zo kan een zeker "partnership" groeien en
kan goed ingespeeld worden op de concrete vragen
die leven bij de planners en uitvoerders van het
gebiedgericht natuurbeleid in Vlaanderen.

De verschillende projecten binnen de cel NOB
vallen uiteen in 3 grote groepen :

Advies, onderzoek en evaluatie m.b.t. plano
logische voorwaarden en instrumenten voor het
gebiedsgericht natuurbeleid:
• opmaak van een gewenste natuurlijke structuur

voor Vlaanderen en advies mb.t de 38.000 ha
bijkomend natuurgebIed die In Ultvoenng van
het RUImtelijk Structuurplan Vlaanderen dient
afgebakend

• technische ondersteuning bij de afbakening van
VEN/IVON in uitvoering van het Decreet
Natuurbehoud

• fol/ow-up van Europese richtlijnen
• opmaak en gebruik van een gegevensbestand van

de beschermde natuurgebIeden In Vlaanderen
2. Praktijkgerichte en bij voorkeur structurele

samenwerking met openbare besturen voor het
stimuleren, onderbouwen en opvolgen van
natuur(ontwikkelings)acties
• proVinCIaal natuurbeleId West-Vlaanderen
• ecologische gebledsvls/es voor Vlaamse water

wegen I.s.m AWZ
• aanleg van bufferzones langs onbevaarbare water

lopen I.s.m afd. Water
3 Ondersteunend onderzoek voor natuurontwik

keling, natuurherstel en natuurinrichting
• opmaak en gebruik van een gegevensbestand

natuurontwikkeling In Vlaanderen
• natuurontwikkeling en milieubouw op akkers en

soortenarme graslanden
• wetenschappelijke ondersteuning en monitoring

van een selectie van natuurontwikkelingsprojecten
en projecten voor natuurtechnIsche milieubouw

• samenwerking met VLM en AMINAL afd. Natuur
mb.t instrument natuunnnchtJng

Instituut voor atuurbehoud
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5.1. Technische en wetenschappelijke ondersteuning van de
afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk en
de Natuurverwevingsgebieden in uitvoering van het
Decreet atuurbehoud (MINA-actie 104)

V. Goethals. K Dedeer
IN-medewerkers In andere cellen: IN
Externe samenwerking; AMINAL afdeling Natuur; afdeltng Bos en Groen

In uitvoering van het Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
2 I oktober 1997 dient de Vlaamse Regering
125.000 ha natuurgebied afte bakenen als onderdeel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (bestaande uit
Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden
Natuur in Ontwikkeling), naast 150.000 ha
Natuurverwevingsgebied (NVWG) als onderdeel
van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk Deze maatregelen moeten een doeIge
richter en efficiënter gebiedsgericht natuurbeleid in
Vlaanderen mogelijk maken.

In een eerste fase worden 60 à 80.000 ha GEN en
GENO en 70 à 80.000 ha NVWG afgebakend op
basis van een aantal juridisch vastgelegde planologi
sche en ecologische randvoorwaarden. Door de
bevoegde minister werd in deze eerste fase de
afbakening voorlopig beperkt tot: ( I) het VEN in de
groengebieden sensu lato (artikel 21 van het
Decreet Natuurbehoud) en (2) de NVWG in de
gebieden beschermd door het duinendecreet en
het Nationaal Park 'De Hoge Kempen'.

Het project belichaamt de goede samenwerking
tussen AMINAL afdeling Natuur en het IN. Een
medewerker van AMINAL afdeling Natuur is sinds

~ Vlaams ecologisch netwerk: 125.000 ha
natuurverwevingsgebied: 150.000 ha

1997 op het IN. tewerkgesteld om deze operatie
zowel technisch (vooral GIS-toepassingen) als
administratief in goede banen te leiden, in nauw
overleg met de buitendiensten en diverse deskundI
gen op het IN.

In juli 1999 werd een eerste reeks voorstellen
(de kustzone. het Nationaal Park 'De Hoge Kempen'
en de gewestplannen Oudenaarde. Mechelen,
Aarschot-Diest en Hasselt-Genk) samengesteld,
gedocumenteerd en ter advies voorgelegd aan de
Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, deVlaamse
Hoge Bosraad, de afdeling Bos & Groen. de ALT
en betrokken drinkwatermaatschappijen. In totaal
werden ongeveer 24.000 ha VEN en IJOO ha
NVWG voorgesteld.

In voorbereiding van de volledige afbakening van
VEN- en Natuurverwevingsgebieden werden initia
tieven genomen om voor de verschillende provincies
een gewenste natuurlijke structuur op te maken,
rekening houdend met de taakstellende oppervlakte.
Deze wenselijke structuur is een noodzakelijk
instrument voor de selectie van prioritaire gebieden
die in aanmerking komen voor wijzigingen van het
gewestplan ten gunste van de functie natuur.

fig. 5.1.1. Grafische voorstelling van de taakstel/ende oppervlakte Vloams ecologisch netwerk (125.000 ho) en natuurvelWe

vingsgebied (150.000 ho) op school Vlaanderen
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5.2. Voorstellen voor en ecologische onderbouwing van prioriteiten
voor 38.000 ha bijkomend natuurgebied in Vlaanderen, in uit
voering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

N. Boone. G. Vermeersch, K Dedeer
IN-medewerkers m andere cellen' IN
Exteme samenwerking: AMINAL afdeling Natuur. afdelmg Bos en Groen, AROHM afdeling
RUimtelljke plannmg

De 25 Vlaamse gewestplannen worden systematisch
in herziening gesteld in uitvoenng van de bindende
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Die voorzien in 38.000 ha bijkomend
natuur- en reservaatgebied en I0.000 ha bijkomend
bosgebied tegen 2007 (in het recente regeerakkoord
bespoedigd tot 2003). Het IN. coördineert de
uitwerking en de ecologische onderbouwing van
concrete voorstellen vanuit de sector natuur. Dit
project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking
met AMINAL, afdeling Natuur en afdeling Bos en
Groen.

Voor een evenwichtige verdeling van de extra
oppervlakte N- en R-gebied werden per gewestplan
indicatieve, taakstellende oppervlaktes berekend
(Natuurrapport 1999). Elk gewestplan dat in her
ziening wordt gesteld, wordt zorgvuldig "gescreend"
op tekortkomingen van het huidige planologische
kader voor de functie natuur. Belangrijke criteria
die hierbij gebruikt worden, zijn de aanwezigheid
van waardevolle natuur die momenteel niet of onvol
doende beschermd is, kansen voor natuurontwikke
ling en streven naar minder versnipperde en grotere
eenheden natuur. Er bestaat een vanzelfsprekende
link met de afbakening van het Vlaams Ecologisch
Netwerk en de Natuurverwevingsgebieden.

In 1999 werden ondermeer adviezen geformu
leerd m.b.t. prioriteiten voor de gewestplannen
leper-Poperinge en Diksmuide-Torhout. Informatie

werd verzameld voor nog niet gescreende
gewestplannen: Herentals-Mol, Sint-Niklaas-Lokeren,
Tumhout, Dendermonde, Halle-Vilvoorde-Asse en
Neerpelt-Bree.

De lopende operatie voor groene gewestplan
wijzigingen kon eind 1999 worden afgesloten met
een toename van 3860 ha N- en R-gebied en 975 ha
bos(uitbreiding) in Vlaanderen. Om de einddoel
stelling tegen 2003 te halen zal dus nog een
behoorlijke inhaalbeweging noodzakelijk zijn.
Omdat hierbij nood is aan een "gewenste natuurlijke
structuur", dit is een algemene visie op natuur in de
open ruimte in Vlaanderen, werden initiatieven in die
zin genomen. Dit leidde eind 1999 tot het officieel
opstarten van de aanmaak van een "gewenste
natuur- en bosstructuur", in nauw overleg met alle
partners uit de sectoren bos en natuur.

In het Natuurrapport 1999 werd een kritische
analyse uitgevoerd over het voorbije en geplande
ruimtelijke beleid. Belangrijke conclusies waren
onder andere dat de huidige groengebieden op het
gewestplan sterk versnipperd zijn (76% van de
planologisch beschermde groengebieden zijn kleiner
dan 20 ha) en dat 18% van de groengebieden
actueel door intensieve landbouw wordt ingenomen.
Circa 75.000 ha biologisch (zeer) waardevol gebied
In Vlaanderen is actueel planologisch onvoldoende
beschermd.

Instituut voor atuurbehoud
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mesofiele beukenbossen
(350 ha)

weilandcomplexen met
veel sloten en/of

microreliëf (Hpr) (I 7.000
ha)

heiden (1900 ha)

duinen (200 ha)

slikken en schorren (100
ha)

soortenarme grasl.(Hp of
Hx) met verspr. biol.

w.(excl. Hpr, zones met
veel KLE's) (6500 ha)

vallei-, moeras- en
veenbossen (I 500 ha)

halfnatuurlijke en
soortenrijke permanente

graslanden (4500 ha)overige (9000 ha)

moerassen (800 ha)

stilstaande wateren (1300
ha)

lijn- en strookvormige
landschapselementen

(5500 ha)

mesofiele eikenbossen
(4800 ha)

aanplanten en ruderale
bossen (19.000 ha)

struwelen en kapvlakten
(1900 ha)

fig. 5.2. I. 75.000 ha met dominantie van biologisch zeer waardevolle en/o( biologisch waardevolle
ecotopen in Vlaanderen zijn planologisch niet beschermd.

fig. 5.2.2. Natuurreservaat 'De Doode Bemde' te Neerijse, voorbeeld van een grote eenheid natuur
(GEN) «(oto D. Vanautgaerden)
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5.3. Omgevingsanalysen en gebiedsvisies voor natuur langs de
Vlaamse waterwegen beheerd door AWZ, met het oog op
de uitwerking van "functieplannen".

A. De Rycke. VVandenbussche (port). S. Vermeersch (port)
Externe samenwerking :AWZ.AMINAL afdeling Natuur

De "Functieplannen" vormen een instrument voor de
Administratie Waterwegen en Zeewezen om binnen
het beleidskader van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen en het Integraal Waterbeheer de gewen
ste multifunctionaliteit van de waterwegen uit te
werken en vast te leggen. Op die manier kan een
duurzaam beleid worden gevoerd ten aanzien van de
verschillende functies van de waterweg en de aanpa
lende gebieden (o.a. waterafvoer; scheepvaart
industne, landbouw, landschap, recreatie. natuur). De
functieplannen vormen de leidraad voor de opmaak
van een beleidsplan voor elke waterweg, dat op zijn
beurt dan weer de basis vormt voor de opmaak van
een beheersplan, gericht op uitvoering van dat
beleid. De functieplannen vormen aldus een Juridi
sche en praktische basis om natuurbehoud en
natuurontwikkeling langs waterwegen te stimuleren.

Het IN. kreeg de opdracht voor inventarisatie en
afbakening van de gebieden (zones) met een natuur
functie langs de waterwegen beheerd door AWZ en
voor de uitwerking van gebiedsvisies In voorberei
ding van een "functieplan". Sedert november 1998
lopen 4 pilootprojecten (Bovenschelde. Durme,

Grensmaas en Ijzer). Voor elke waterweg wordt op
baSIS van een grondige inventarisatie van het abiO
tisch en biotisch milieu (zgn. omgevingsanalyse) een
ecologische gebiedsvisie uitgewerkt. Hierin worden,
op basis van een natuurstreefbeeld. waarbij rekening
gehouden wordt met een aantal harde randvoor
waarden, verschillende natuurontwikkelingscenano's
voorgesteld. 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 ande
re functies aangegeven.

In 1999 werd een concept-natuurfunctieplan voor de
Grensmaas afgewerkt, verder bouwend op de ruim
aanwezige kennis in de cel Natuurbeheer en land
schapsecologie. Voor de Bovenschelde is de uitwer
king van de ecologische gebiedsvisie aan de gang.
Voor de Durme werd de ecologische gebiedsvisie
afgerond en werd gewerkt aan natuurontwikkelings
cenario's. Voor de Ijzer werden de ontwikkelingsce
nano's afgewerkt. Voor 2000 wordt onderzoek aan
een reeks bijkomende waterwegen in het vooruit
zicht gesteld.

~g. 5.3.1. Beelden van de Ijzer

Uit een aeverinventarisatie, uitgevoerd in het kader van de uitwerking van een ecologische gebiedsvisie voor de ijzer, blijkt
dat ongeveer de helft van de ijzeroevers nog natuurlijk zijn. Dit biedt unieke kansen voor een gevarieerde aeverstruduur en

bijhorende fauna en floro.
rechts: waardevolle wilgenstruwelen (net stroomopwaarts Diksmuide).
links: nesten van Oeverzwaluw in een steile, afkalvende oever (NieuwpoortlSt-Joris).

Instituut voor atuurbehoud
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5.4. Uitbouwen wetenschappelijke ondersteuning van het
provinciaal natuurbeleid in West-Vlaanderen

I Defoort
Exteme samenwerking: medewerkers van het ProvinCiebestuur West-Vlaanderen

Doel van dit project is de wetenschappelijke onder
bouwing en ondersteuning van het natuurbeleid van
het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, met als
directe opdrachtgever de Dienst Natuur en
Landschap van de Afdeling Milieu, Ruimtelijke
Ordening en Natuur (MIRONA). Dit gebeurt in het
kader van een vijfjarig samenwerkingsverband dat
aangevat werd in 1998.

In 1998 werd een 'Ontwerp van Gewenste
'Natuurlijke Structuur' voor West-Vlaanderen' opge
steld, In opdracht van de Provinciale Planologische
Dienst, in voorbereiding van een Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan. Bij de verdere uitwerking
van dat plan in 1999 werd verder advies geleverd
met betrekking tot de afbakening van de
Natuurverbindingsgebieden en de Ecologische
Infrastructuur van Bovenlokaal Belang.

Voor de belangrijke provinciedomeinen wordt
medewerking verleend aan gebiedsinventarisatie,
visievorming en de ontwikkeling van beheersplannen.
In een breder kader gebeurt dit eveneens voor de
'provinciale aandachtsgebieden', zoals de Regionale
Landschappen "West-Vlaamse Heuvels" en (pas
opgestart) "Brugse Veldzone"

Met het oog op een omschakeling naar een
natuurvriendehjk(er) beheer en inrichting van de
waterlopen (onder beheer van de Provinciale

Technische Dienst) werd een selectie uitgevoerd van
'ecologisch prioritaire waterlopen', waar de natuur
functie van de waterloop moet gevrijwaard of
versterkt worden. Daaruit werden vijf waterlopen
gekozen, waar in de toekomst door MIRONA zelf
pilootprojecten voor natuurvriendelijk waterlopen
beheer zullen uitgevoerd worden (o.a. bufferzones,
kleine landschapselementen, waterkwaliteitszorg).
Omdat de actuele ecologische kennis van de
waterlopen op vele plaatsen nog beperkt is, werd
een gedetailleerde inventarisatie uitgevoerd van
structuurkenmerken en waterkwaliteit (i.s.m. VMM)
in de provinciale aandachtsgebieden West-Vlaamse
Heuvels en Brugse Veldzone.

De Provincie West-Vlaanderen wenst het vrijwil
ligerswerk voor natuurstudie te ondersteunen via
een op te richten 'West-Vlaamse Koepel voor
Natuurstudie' (WEKONA), analoog aan deze in
andere provincies. Op die manier hoopt ze tevens de
vele gegevens die door vrijwilligers verzameld
worden, vlotter ter beschikking te krijgen voor de
onderbouwing van haar natuur- en milieubeleidVoor
het IN. is een rol weggelegd voor centralisatie van
gegevens en inhoudelijke sturing. In 1999 werd onder
meer een proefproject voor deVlaamse broedvogel
atlas georganiseerd in dit kader. Op dit ogenblik
wordt gepraat met de West-Vlaamse natuurvereni
gingen over de mogelijke structuur en werking van
zo'n koepel.
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fig. 5.4.1. Samenwerking en overleg met diverse overheidsinstanties

Samenwerking en overleg met diverse overheidsinstanties vormen een belangrijke activiteit van het IN om tot een
goede gebiedsvisie voor de Vlaamse natuurgebieden te komen waarbij kansen voor natuurontwikkeling en natuur
herstel optimaal worden benut
Op de foto: een terreinbezoek met diverse betrokken parijen aan het historische Fort van Beieren, een nieuw
provindaal domein in West-Vlaanderen.

Instituut voor atuurbehoud
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5.5. Bufferzones langs onbevaarbare waterlopen: onderzoek naar en
stimulans voor behoud en herstel van de biologische diversiteit
van beek- en vallei-ecosystemen, toename van de water
bergingscapaciteit en reductie van de nutriëntenaanvoer naar
het oppervlaktewater

J. Van der Welfe
Externe samenwerking: AMINAL afdelmg Water

De aanleg en inrichting van bufferzones langs water
lopen wordt door het beleid reeds geruime tijd
vooropgesteld, o.a. in het Mestactieplan en het
Vlaamse Milieubeleidsplan 1997-200 I. De functies
van bufferzones zijn meervoudig: erosiebestrijding,
waterretentie, nutriëntenreductie en verhogen biodi
versiteit en corridorfunctie.Toch is praktijkervaring in
Vlaanderen nog uiterst beperkt.

Het project is gestart op I juli 1999 en verloopt in
opdracht van AMINAL, afdeling Water. Het is
nadrukkelijk de bedoeling theorie en praktijk te kop
pelen. De eerste activiteit was het verzamelen van
recente literatuur. gericht op de functies, concrete
projecten en beleidsimplementaties van bufferzones.
Hieruit IS een eerste selectie gemaakt van een elftal
mogelijke typen bufferzones die toepasbaar zijn in
Vlaanderen. Alle typen van bufferzones zijn langs
waterlopen gelegen en worden onderscheiden door

een verschil in beheer. vegetatie en inrichting.
Momenteel wordt gewerkt aan een synthese waarin
de mogelijkheden van de verschillende bufferzones in
de verschillende ecoregio's van Vlaanderen worden
beschreven.

Als resuttaat van de literatuurstudie is bovendien een
compilatie gemaakt van juridische en beleidsbepalin
gen die een grondslag vormen voor bufferzones
langs onbevaarbare waterlopen. De tekst zal worden
opgenomen in een 'Werkboek Bufferzones" dat in
de loop van 2000 zal afgerond worden.

Daamaast wordt een overzicht opgezet van alle
lopende en geplande projecten en initiatieven die
individueel rond bufferzones worden uitgevoerd
in Vlaanderen. Hiervoor worden verschillende
personen en Instanties benaderd met een open
enquête.

Landbouw tot op de oevers van de waterloop.
fig. 5.5.1.

Landbouw met grasbufferzone Iongs de waterloop



Cel atuurontwikkeltng -beleid

5.6. Onderzoek naar mogelijkheden inzake natuurontwikkeling
en -herstel in Vlaanderen

K Dec/eer; J. Van Uytvanck

spuitmond

M"""

B

KLEI

stagnerend water

LEEMZAND

of concreet geplande natuurontwikkelingsprojecten
In Vlaanderen. Hiervoor werd een enquête rond
gestuurd naar de diverse terreinbeherende instan
ties. Deze databank is onder meer van belang voor
evaluatie van maatregelen en adviesverlening.

MedewerkJng werd verleend aan de herziening van
het vademecum natuurtechniek "inrichting en
beheer van waterlopen" (uitgave AMINAL. afdeling
Algemeen milieu- en natuurbeleid) en aan het
opstarten van MINA-actie I 17 om tot een
afwegingskader te komen voor de introductie van
vreemde en gewijzigde biota. Ten aanzien van de
Administratie Waterwegen en Zeewezen werden
diverse natuurontwikkelingsprojecten geadviseerd en
werd ook een studie gewijd aan de mogelijkheden
en randvoorwaarden voor natuur en natuurontwik
keling op baggergronden.

A

KLEI

De natuur is in Vlaanderen erg versnipperd en het
natuurbeleid hecht daarom steeds meer aandacht
aan natuurontwikkeling en -herstel. In Vlaanderen IS
er nog weinig ervaring met natuurontwikkeling op
voormalige landbouwgronden en bij de schaarse,
reeds uitgevoerde projecten ontbreekt vaak een
behoorlijke evaluatie.

Op I oktober 1999 startte een VLiNA-project,
getiteld "Praktijkgericht onderzoek naar kansen en
belangrijke stuurvariabeien voor natuurontwikkeling
op gronden met voormalig intensief landbouw
gebruik". Het project onderzoekt de mogelijkheden
voor succesvolle natuurontwikkeling op akkers en
soortenarme graslanden, met nadruk op mogelijk
heden voor ontwikkeling van volgende natuurdoei
types: helde en droge schrale graslanden, natte
graslanden en moeras en bos. In de startfase werd
een gegevensbestand opgemaakt van de bestaande

fig. 5.6.1. Samenstelling baggergronden
Op baggergronden is tengevolge van opspuiting vaak een duidelijke gradiënt in bodemtextuur aanwezig, waardoor op langere
termijn een grote diversiteit aan soorten zich in het gebied kon vestigen. Schematische weergave in bovenzicht (A) en dwars
doorsnede (B)

winterpeil

zomerpeil
A

weinig doorlaatbare laag

B

fig. 5.6.2. Potentie baggergronden naargelang grondwatertofel
Het grondwaterpeil in lemige tot licht kleiige baggergronden kon sterke seizoenale schommelingen vertonen (A). Wanneer
ondiep een zware kleilaag aanwezig is, ontstaat een zogenaamde "schijngrondwatertafel" met potenties voor ontwikkeling van
vochtminnende levensgemeenschappen (B).
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5.7. De Blankaart en de IJzervallei

K Dedeer; K Devos. A. De Rycke
Exteme samenwerking: AMINAL afdeling Natuur; L De Meester (KUL)

Het IN. is actief betrokken bij het streven naar eco
logisch herstel van de Ijzervallei en het Blankaart
ecosysteem. Cruciaal hierbij zijn een meer natuurge
richt waterkwantiteitsbeheer en een verbetering van
de waterkwaliteit.

Op I januari 1999 startte in opdracht van het
IN. een lWOL-onderzoek aan de KU.L. (Labo
voor Aquatische Ecologie), getiteld "Experimenteel
ecologisch onderzoek naar de herstelkansen van
het aquatisch ecosysteem van de Blankaart door
hydrologische isolatie en voedselwebmanipulatie".
De Blankaartvijver is zeer rijk aan nutriënten en zwe
vende stof; het water is er troebel en er zijn nauwe
lijks waterplanten aanwezig. In het kader van dit
onderzoek werd een deel van de BlankaartviJver met
behulp van netten en vlotters geïsoleerd van de rest

van de vijver: waarbij tegelijk zo veel mogelijk vis uit
het geïsoleerde gedeelte werd verwijderd. De hoop
bestaat dat deze maatregelen zullen leiden tot het
herstel van een door waterplanten gedomineerd
vijverecosysteem (principe van "actief biologisch
beheer). De veranderingen in het systeem worden
nauwkeurig gevolgd. Resultaten van het onderzoek
worden eind 2000 verwacht.

In 1999 werden adviezen geformuleerd rond de
baggering van de Ijzer en de aanleg en inrichting
van brede plasbermen. Er werd ook werk gemaakt
van een beheersvisie voor de IJzerbroeken aan de
hand van diverse mogelijke scenario's (zie project
gebiedsvisies waterwegen AWL). vooral bepaald
door de vorm van grondgebruik en het ingestelde
waterpeilregime.

Figuur 5.7.1. Actief biologisch beheer in de 81ankaart
Met behulp van duikers wordt een ~jnmazig net in een zijann
van de Blankaart aangebracht met het oog op "actief biolo
gisch beheer". Na maximale verwijdering van planktivore en
benthivore vissen wordt gehoopt dot het wuter terug helder
wordt en dot wuterplantenvegetoties zich terug kunnen her
stel/en. (luchtfoto: D. Leroy)
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5.8. Opbouwen gebruik van een gegevensbestand
van de beschermde natuurgebieden in Vlaanderen

K Dec/eer. VGoethals. N. Boone. S. Vanroose. W De Beider
Exteme samenwerking: AMINAL afdeling Natuur. afdeling Bos en Groen. NatuurverenIgIngen. Provincies

Het areaal beschennde natuur heeft grote indicator
waarde voor de evaluatie van het gebiedsgericht
natuurbeleid. Onderscheid dient gemaakt tussen (I)
terreinen waar een bepaald beschermend statuut is
aan toegekend en (2) effectieve terreinverwerving
met het oog op de oprichting of uitbreiding van
natuurreservaten. gekoppeld aan een natuurgencht
beheer. Voor beide categorieën van terreinen wordt
er naar gestreefd om op het Instituut een digitaal
kaartbestand met aanvullende gebiedsinformatie bij
te houden en desgewenst beschikbaar te stellen voor
derden (b.v. op de website). Het actualiseren en
analyseren van deze gegevensbestanden zijn een
permanent aandachtspunt voor het IN.

In 1999 werd een gegevensbank opgestart voor het
bijhouden van de aangroei van het areaal natuurre
servaat in Vlaanderen. Een digitaal kaartbestand is
voorzien in de loop van 2000. In het Natuurrapport
1999 werd uitvoerig gerapporteerd over de natuur
reservaten beheerd door het Vlaamse gewest en de
erkende terreinbeherende verenigingen. De totale
oppervlakte natuurreservaat bedroeg op 1/ I/98
14.976 ha, waarvan 5462 ha Vlaams natuurreservaat
(123 gebieden). 1374 ha Bosreservaat (24 gebieden)

en 8 140 ha natuurreservaat beheerd door terreIn
beherende verenigingen (I la gebieden). 45,5% van
de natuurreservaten worden gehuurd, de ovenge
54,5% IS In eigendom. Het totale areaal natuurreser
vaat vertegenwoordigt 1,1 % van Vlaanderen of
7.25% van de groengebieden (in brede zin) op de
gewestplannen. Ter vergelijking: het Europees
gemiddelde bedroeg In 1994 3,33% van het landare
aal (in Nederland zelfs 6,9%).

De gemiddelde oppervlakte van een natuurreservaat
in Vlaanderen is klein en bedraagt 24,6 ha. Slechts
30 natuurreservaten zijn groter dan I00 ha, terwijl
258 gebieden of 42% zelfs kleiner IS dan 5 ha. In de
proVinCies Limburg en Antwerpen is de oppervlakte
natuurreservaat het grootst. Voor de reservaten van
de erkende terreinbeherende verenigingen is er een
achterstand in de erkenning: op 1/ I/98 was slechts
3.221 ha of 39,6% erkend. Om de beleidsdoelstelling
te bereiken van het Milieubeleidsplan 1997-200 I om
tegen 2007 het areaal natuurreservaat in Vlaanderen
uit te breiden tot 50.000 ha werd berekend dat in de
penode 1999-2006 een jaarlijkse toename van
4.375 ha dient gerealiseerd. Hiervoor is een jaarlijks
budget van ca. 2 miljard BF per jaar nodig.

Instituut voor atuurbehoud
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Figuur 5.8. I. Aangroei areaal natuurreservaat per provinde

Aangroei per provinde van het gezamenlijk areaal natuurreservaat in eigendom van erkende terreinbeherende verenigingen,
overige erkende reservaten en Vlaamse natuurreservaten in de periode III188- III198.
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Figuur 5.8.2. Verwachte uitbreiding areaal natuurreservaat

Verwachte uitbreiding van het areaal natuurreservaat in Vlaanderen bij voortzetting van het huidig beleid (gegevens AMINAL
afdeling Natuur en erkende terreinbeherende verenigingen samen, voor de periode 11 1188-11 1198). * ;Voor de berekening van de
trendlijn "areaal in eigendom en huur" kon geen rekening worden gehouden met 1074 ha natuurreservaat gehuurd door de
Wielewaal, waardoor een beperkte onderschatting van de trend mogelijk is.
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6. Overzicht van de activiteiten

Medewerkers:
D. van Straaten (Coördinator). L De Bruyn.j. Peymen, P. Oosterlynck.

In het decreet Natuurbehoud werd aan het IN.
opgedragen op geregelde tijdstippen te rapporteren
over de toestand van de natuur In Vlaanderen en
daarbij ook trends en toekomstverwachtingen te
analyseren en het natuurbehoudbeleid te evalueren.
Voor het opstellen van dit rapport werd op het IN.
in de loop van 1999 gestart met de oprichting van
een cel "Natuurrapport". Deze zal in de loop van
2000 verder worden uitgebreid met bijkomende
medewerkers.

Deze toestand van de natuur, algemeen uitgedrukt in
"biodiversiteit". wordt in grote mate bepaald door
abiotische factoren en karakteristieken in Vlaanderen.
De zogenaamde ecodistricten zijn een algemene
leidraad om deze biodiversiteit te beschrijven in
functie van landschapskenmerken. bodem, water,
standplaatsfactoren en de karakteristieken van de
'ruimte voor natuur'. De beschrijving van het voor
komen van natuur in termen van ecodistricten is als
een referentie te gebruiken. waarvoor reeds een
belangrijke aanzet werd gegeven In het
Natuurrapport 1999. Veranderingen In de toestand
van de natuur zijn ontegensprekelijk het gevolg van
exteme factoren die op allerlei wijzen invloed
hebben op het milieu van de natuur. Deze factoren
worden algemeen aangeduid als "milieuthema's",
voorbeelden zIJn versnlppenng. verdroging, eutrofië
nng (vermesting), vergiftiging, etc. De toestand van
biodiversiteit en vooral de veranderingen ervan, zal
dus voomamelijk beschreven moeten worden In het
licht van deze exteme factoren. Naast deze vooral
negatieve effecten van de milieuthema's op natuur
hebben een aantal activiteiten ook positieve invloed,
zoals diverse vormen van natuurbeheer. Het natuur
(en milieu)beleld speelt vooral In op de exteme
factoren, zoals verdroging, eutrofiëring. tegengaan van
versnlppenng, het specifiek verwezenlijken van rUim
te voor natuur enz., m.a.w. het herstel van de
oorspronkelijke abiotische en ruimtelijke kenmerken
van ecodistricten. In de volgende natuurrapportages
zal In belangrijke mate aandacht geschonken worden
aan de effecten van milieuthema's op de toestand
van de natuur.

De taak van deze cel bestaat enn om de exteme fac-

toren die biodiversiteit bepalen en veranderen op te
volgen in de tijd om op die manier de toestand van
de natuur te beschrijven. te beoordelen en ook
te voorspellen. Methodologisch zal dit aangepakt
worden door bestaande kennis (relaties biodiver
siteit en mtlieuomstandigheden) en ecologische
informatie op niveau Vlaanderen te integreren in een
globaal model dat de 'toestand van de natuur'
beschrijft en de 'master'factoren aangeeft. Gerichte
bio-monitoring van specifieke indicatoren is het
Instrument om dit model in te vullen en te toetsen.
De nadruk zal hierbij liggen op de relatie tussen
standplaatsfactoren (hydrologisch-bodemkundig) en
terrestrische biotopen (effectgroepen verdroging.
eutrofiëring, verzuring), de ruimte voor natuur
(versnippering en de horizontale ruimtelijke relaties
tussen biotopen in het landschap). de effecten op
oppervlaktewaters (stilstaand en stromend: eutrofië
ring, vergiftiging, ..), de effecten van natuurbeleIds
maatregelen (MINA, ruimtelijke beschermingen,
natuurontwikkeling), effecten van natuurbeheer op
alle niveaus. effecten van wetenschappelijk onder
zoek (kennisvergaring) en de relaties tussen mens
en natuur (natuureducatie, maatschappelijke
relevantie ....).

Het op te stellen werkrnodel omvat:
De analyse van de belangrijke factoren
(oorzaakgevolg relaties) die de toestand van
natuur (soorten, biotopen) bepalen, algemeen
aangeduid als de verstoringthema's (zoals ver
snlppenng, verdroging. eutrofiëring, etc.);
Het definiëren van indicatoren en het integreren
van verspreidingsgegevens van fauna, flora en
biotopen In Vlaanderen;
Een evaluatie van het natuurbehoudbeleid en
andere acties en programma's t.b.v. het natuur
behoud (natuurbeheer, wetenschappelijk onder
zoek. ...) in relatie tot de toestand van de natuur
In Vlaanderen.

Effectenanalyse, -voorspelling en -beoordeling IS een
belangnJk onderdeel van de werking binnen de
cel 'Natuurrapport', vandaar dat milieueffectrappor
tage als instrument van natuur- en milieubeleid
opgenomen werd in deze cel. Het IN heeft vooral
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een toezichthoudende rol in de milieueffectrappor
tage van projecten (effectvoorspellingstechnieken,
ecologische basisgegevens, kwaliteitscontrole) en een
pionierstaak voor strategische m.e.r. (methodologie,
vertaling van ecologische informatie naar het beleid).
Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten zijn belangrijke
instrumenten voor verschillende aspecten van het
milieu- en natuurbeleid en integreren kennis omtrent
effect op natuur op het middenschalige niveau.
Dergelijke kaarten zullen gebruikt worden in zowel

de natuurrapportering (als ondersteuning voor de
methodologie), milieueffectrapportage (toetsing
m.e.r.-plicht, aanduiding aandachtsgebieden, methode
voor strategische m.e.r.) als het natuur-beleid
(signaalkaarten). Om die reden is ook dit project
onderdeel van de werkzaamheden van de cel
'Natuurrapport'.

De activiteiten binnen de cel worden gegroepeerd In
drie proJecten:

project

I. 'Natuurrapport'

2 Opstellen en gebrui
ken van 'ecosys
teemkwetsbaarheid
kaarten'

3 Ondersteunen van
'milieueffectrappor
tage (m.e.r.), onder
deel fauna en flora'
en algemene proce
dure

Doel

Op regelmatige
tijdstippen rapporte
ren van de toestand
van de natuur In
Vlaanderen en evalue
ren van het natuurbe
leid

Ruimtelijke weergave
van kwetsbare bio
topen m.b.t. 'master'
effectgroepen (milieu
thema's) voor het
grondgebied
Vlaanderen

Optimaliseren van het
instrument m.e.r. In
het natuur- en milieu-
beleid, zo vroeg
mogelijk betrekken
van milieu en natuu
raspecten in de
besluitvorming

resultaten

Tweejaarlijks natuur
rapport,
Bijdrage aan MIRA
rapportering

Kwetsbaarheidkaarten
m.b.t.: rUimtelijk

Biotoopverlies
Versnippering en
barrièreeffecten

abiotisch
Verdroging
Eutrofiëring
Rustverstoring
Vergiftiging
Verzuring

Instrumenten voor
effectvoorspelling en
-beoordeling m.b.t.
fauna en flora
Optimaliseren en be
geleiden van de m.e.r.
procedure

planning

Korte termijn opstellen van
model om toestand van de
natuur op te volgen
Middellange ermlJn: bio-
monitoringsprogramma's
Lange ler'llljr' effectvoorspel
ling-scenarioanalyse

Korte termiJn: opstellen van
de kwetsbaarheidkaarten
Middellange termiJn: uitwer
ken van instrumenten voor
het gebruik van kwetsbaar
heidkaarten

ange termijn optimaliseren
van de voorspelbaarheid van
ruimtelijke effecten via kwets
baarheidkaarten

Korte termiJn: uitwerken van
nieuw decreet 'milieueffect
rapportage'
Middellange termijn uitwer
ken van de mogelijkheden
van en methodologie voor
strategische m.e.r.

ange tenT\lJn efficiëntie van
het instrument m.e.r. in het
milieu- en natuurbeleid opti
maliseren van methodologie
van effectvoorspelling

Instituut voor atuurbehoud
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6.1. Project 'Natuurrapport'

In 1999 werd het eerste Natuurrapport 'Toestand
van de Natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid'
gepubliceerd. Dit rapport bestaat uit twee delen: een
eerste deel beschrijft de toestand van de natuur aan
de hand van een verwerking en evaluatie van ver
spreidingsgegevens van planten en diersoorten in
Vlaanderen, alsook het voorkomen van ecotopen
(Biologische waarderingskaart); het tweede deel
evalueert het ruimtelijk natuurbeleid in Vlaanderen.

/m tuur

Begin 2000 worden nieuwe medewerkers aange
trokken om de rapportage in de toekomst te
coördineren en uit te voeren. Het natuurrapport zal
tweejaarlijks worden uitgebracht en is nauw gekop
peld aan het MIRA (Milieu- en Natuurrapport).

ol/U I hourf

Natuurrapport 1999

Toestand van de natuur in Vlaanderen:
cijfers voor het beleid
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6.2. Project 'Opstellen en gebruiken van
ecosysteemkwetsbaarheidkaarten'

J. Peymen. D. van Straaten. P. Oosterlynck

Het project omvat vooral activiteiten in het kader
van het VLiNA-project "Opstellen en beoordelen
van ecosysteemkwetsbaarheidkaarten m.b.t. bio
toopverlies en barrière-effect" (VLiNA 97/05).

Dit project heeft als doel een kwetsbaarheid
benadering uit te werken uitgaande van ecologische
informatie en kennis omtrent dosis-effectrelatles
en effectvoorspellingsmodellen. Hierbij wordt In
eerste instantie uitgegaan van bestaande informatie.
Door ecologische Informatie te integreren naar
een ruimtelijk niveau, kan een kwetsbaarheid
cartografisch weergegeven worden. In deze studie
worden 2 effectgroepen bestudeerd, nl. ecotoop
verlies en barrière-effect.

Aan de hand van een GIS-pakket werd voor
heel Vlaanderen (per provincie) een eerste versie
uitgewerkt van de kwetsbaarheidkaart m.b.t.
ecotoopverlies. De kwetsbaarheid werd bekomen
door middel van een gewogen optelling van de
biologische waarde en de relatieve zeldzaamheid
van een ecotoop in Vlaanderen (percentage voor
komen).

In 1999 werd de nadruk gelegd op het aanmaken
van habitatkaarten die de basis moeten vormen voor
het opstellen van faunabarrière-kwetsbaarheidkaar
ten (eerste helft 2000). Voor de aanmaak van de
habitatkaarten werden indicatorsoorten geselec
teerd (rode lijst-, en andere relevante soorten) m.b.t.
barriere-effecten in Vlaanderen.

Als basis voor de opmaak van habitatkaarten werd
de ecotopenkartering van de Biologische waarde
ringskaart gebruikt. Voor elke soort wordt volgende
procedure gevolgd :

Afbakening voortplantingsbiotoop (behalve voor
overwinterende watervogels)
Hier rond worden buffers bepaald op basis van
de beschreven homerange. In deze fase werd er
nog niet gekeken naar de oppervlakte (areaal)
van de geschikte biotopen.
Verfijning aan de hand van het voorkomen van
voedsel- en rustbiotopen binnen de homeran
ge van een voortplantingsbiotoop. Indien het
relevant was, werd er ook naar abiotische crite
ria gekeken (bodem, reliëf, ....).

Controle gebeurt aan de hand van verspreIdingsge
gevens, waarbij er van uitgegaan wordt dat versprei
dingsgegevens minstens in potentieel geschikt gebied
moeten voorkomen. Aan de hand van deze contro
le werden dan de habitatkaarten verfijnd. Eind 1999
waren volgende habitatkaarten beschikbaar of in
opmaak : Das, Bunzing, Ree. Haas. Hamster,
Hazelmuis. Watervleermuis, Waterspitsmuis, Levend
barende hagedis, Hazelworm, Gladde slang, Vuur
salamander, Boomkikker, Roerdomp, Woudaapje.

Deze habitatkaarten zullen de verdere basis
vormen voor het opmaken van de kwets
baarheidkaart voor barrière-effecten. Daarnaast
kunnen deze kaarten hun nut hebben voor
gerichte soortinventarisatie, opmaak van soort
beschermingsplannen en ruimtelijk natuurbeleid.

Instituut voor atuurbehoud
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fig. 6.1.1. HabitDtkaan Vuursalamander

s

ocriteria

I criterium

2 criteria

3 criteria

4 criteria

5 criteria

~ 6 criteria

Op basis van criteria die verband houden met de habitateisen van de Vuursalamander
(b.v. oppervlakte, bodem, afstand van voedselgebied to.V. voortplantingsgebied) kan voor elk gebied de habi
tatgeschiktheid in een aantal categorieën worden opgesplitst:

Voortplantingsbiotopen waarbij binnen de buffer (homerange) andere noodzakelijke
leefbiotopen (m.b.t voedsel, rust, migratie) aanwezig zijn;
Voortplantingsbiotopen zonder aanwezigheid van andere geschikte leefbiotQPen;
Leefbiotopen die binnen de homerange van voortplantingsbiotopen voorkomen;
Leefbiotopen die niet in relatie staan met voortplantingsbiotopen.
Niet-geschikte biotopen.

atuurbehoud
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Project 'Ondersteunen van milieueffectrapportage (m.e.r.),
onderdeel fauna en flora'

D. van Straaten
Externe samenwerking:AMINAL Afdelmg Algemeen Mi!ieu- en Natuurbeleid (Cel m.e.r.)

Op dit moment wordt m.e.r. In Vlaanderen enkel
toegepast op projectniveau (aanvraag van een
bouw- entof milieuvergunning). De inbreng van
milieugegevens op hogere niveaus van de besluit
vorming (b.v. planning, programma's) is evenwel
efficiënter (MINA Plan 2, Deel 5 Instrumenten, blz.
190). Het IN. werkt daarom mee aan een evaluatie
van de mogelijkheden (procedure) en methoden
voor strategische m.e.r., vooral m.b.t. de inbreng van
ecologische gegevens (fauna en flora). De beoorde
ling van alternatieven is het belangrijkste onderdeel in
strategische m.e.r en hiervoor moeten specifieke
methoden uitgewerkt worden. Uitgaande van twee
pilootstudies die in 1997 werden uitgevoerd blijken
kwetsbaarheidkaarten zeer bruikbare hulpmiddelen
te zijn in de afweging van locatie-alternatieven voor

diverse plannen (b.v. infrastructuurwerken), meer
bepaald ten aanzien van 'fauna en flora'.

In 2000 worden in het kader van strategische milieu
effectrapportage de volgende acties uitgevoerd:

publiceren van de methodologie en ervaringen
met betrekking tot het gebruik van kwetsbaar
heidkaarten;
ondersteuning van de concrete toepassing
van strategische milieueffectrapportage, zowel
procedureel als methodologisch, meer specifiek
voor een aantal formele en informele plannings
instrumenten zoals landinrichting en ruilverkave
ling, gewestplanwijzigingen, structuurplanning
(provinciaal en gemeentelijk), integraal water
beheer; e.a.

Instituut voor atuurbehoud
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1. Bibliotheekcollectie

De bibliotheek van het Instituut voor Natuurbehoud
beschikt over een rUime collectie aan bibliografisch
materiaal bestaande uit ongeveer 8900 (2420 )
monografieën en een 429-tal (I 17-) seriële publica
ties, opgesplitst In 9 reeksen, 70 jaarverslagen, 20
aanvullende werken en 330 tijdschriftabonnementen.
Daamaast beschikt de bibliotheek over een rUim
archief aan ingebonden jaargangen van tijdschriften
en een tweetal legaten.

In 1999 werden in totaal 1300 (± 500-) nieuwe
monografieën verwerkt. Dit aantal behelst gratis
toegestuurde publicaties (grijze literatuur e.d.), nieuw
aangekochte werken, rapporten van het IN en uit
wisselingen met derden.
Naast de bestellingen van nieuwe publicaties bij
diverse boekhandels en milieuwinkels, loopt er
tevens een afspraak met twee boekhandelaars
inzake 'zichtzendingen'; het wetenschappelijk perso
neel van het Instituut bepaatt welke nieuwe werken
worden aangekocht. De totale catalogus is digitaal

* ter vergelijking: djfergegevens van 1998.

raadpleegbaar en wordt permanent aangevuld.
Tijdens 1999 werd extra aandacht besteed aan de
'uitzuivering' van de UDC-codes.

De nieuw binnengekomen tijdschriften worden
dagdagelijks verwerkt. De volledige jaargangen wor
den jaarlijks ingebonden.
Afgelopen jaar werd extra tijd vrijgemaakt voor het
intypen van het archief in een databestand.
Aangezien het tijdschriftenprogramma niet optimaal
werkbaar bleek. is tevens een eerste aanzet gegeven
tot het ontwikkelen van nieuwe applicaties, dit in
samenwerking met de Access-deskundige.

Omwille van de uitbreiding van de collectie werden
nieuwe boeken- en tijdschriftenrekken aangekocht
wat gepaard ging met een herschikking van de
bibliotheek. Momenteel loopt een aanbestedings
procedure voor de aankoop van een inbouwkast
ten behoeve van het tijdschriftenarchief.
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2. Bibliotheekgebruik

De bibliotheek richt zich tot twee doelgroepen,
enerzijds de wetenschappers verbonden aan het
Instituut, anderzijds de externe gebruikers (bezoe
kers, vraagstellers).

Circa 70 personeelsleden van het Instituut voor
Natuurbehoud, waaronder wetenschappelijk. tech
nisch en administratief personeel, doen dagelijks
beroep op de bibliotheek. In concreto betekent dit
zo'n IOO-tal bezoeken per maand en zo'n 20 à 30-tal
leningen per dag.
De faciliteiten naar deze groep toe zijn uitgebreider
dan naar de externe gebruikers.
Elk personeelslid is via zijn werkstation rechtstreeks
verbonden met de digitale catalogus van de biblio
theek.
Het aankoopbeleid van de bibliotheek IS in eerste
instantie afgestemd op het wetenschappelijk per
soneel: op eenvoudige vraag wordt materiaal
aangekocht.
De collectie wordt verder verrijkt door middel
van 'Interbibliothecair Leenverkeer'. In 1999 werden
in totaal 80 aanvragen behandeldVoorlopig beperkt
de bibliotheek van het IN zich tot het aanvragen
van documenten, het aanleveren van kopies van
tijdschriftartikels aan andere bibliotheken daaren-

* ter vergelijking: dj(ergegevens van 1998.

tegen is voorlopig té arbeidSintensief
De bibliotheek archiveert de IN-rapporten en staat
In voor de verspreiding ervan.

Zo'n 140 bezoekers maakten in 1999 gebruik van
de bibliotheek. Deze groep bestond uit studenten,
belangstellenden uit de milieu- en natuursector.
onderzoekers verbonden aan universiteiten, des
kundigen van studiebureaus en collega's uit de
diverse milieu-administraties .
Tijdens het afgelopen jaar werden deze externe
bezoekers van de bibliotheek geregistreerd en
komen we op een gemiddelde van een 2S-tal be
zoeken per maand.
Als faciliteiten naar deze doelgroep toe vermelden
we de Installatie van twee terminals waarop de
volledige catalogus digitaal In Procite raadpleegbaar
is. Dankzij de internetaanslurting kan de bezoeker
tevens andere bronnen raadplegen.
Een kopieertoestel staat ter beschikking van de
bezoeker.
Voor wat betreft schriftelijke of telefonische aan
vragen werden 83 (15-) vragen behandeld.
Daarnaast werden 180 IN-rapporten verzonden,
exclusief het Natuurrapport.

Instituut voor atuurbehoud
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3. Extra Activiteiten & Vorming.

Gezien de informatiestroom , dit zowel op inhoude
lijk vlak als in termen van 'nieuwe technieken', is con
tinue vorming belangrijk voor het optimaal beheren
van een wetenschappelijke bibliotheek Om hieraan
tegemoet te komen heeft het bibliotheekpersoneel
afgelopen Jaar diverse initiatieven genomen.

engagement binnen de koepelorganisatie FEL
NET (Flanders Environmental Library Network);
stagebegeleiding van een thesisstudent van de
Bibliotheekschool Gent;
medewerking aan het jaarlijks bezoek van de
studenten Biologie van de Universiteit Gent;
organisatie van een voordracht;
samenstellen van een 'draaiboek' ten behoeve
van externen.
stand met IN-publicaties op de voorstelling van
het 'Natuurrapport';





Laboratoria

De laboratoria op het Instituut voor Natuurbehoud
zijn uitgerust voor algemene analyse van grond
en oppervlaktewater en specifieke analyses van
plantenmateriaal. slibmonsters en dierlijke weefsels.
Bovendien is de apparatuur aanwezig voor determi
natie van dierlijke organismen. enzymelektroforese
van dierlijke weefsels. het opkweken van planten en
het houden van vissen.

Aan het begin van het Jaar werd gewerkt aan een
methode voor de bepaling van kationen In grond- en
oppervlaktewater en de bepaling van zware metalen
in dierlijke weefsels door middel van plasma-emissie
spedrometne.

In 1999 werden 652 waterstalen geanalyseerd op
de klassieke parameters en 180 stalen van dierlijke
weefsels geanalyseerd op de zware metalen Cd.
Cu. Zn en Pb. Daarbuiten werden 50.000 onge
wervelden gedetermineerd. 2500 dierlijke weefsels
geëlektroforeerd op enzymes en van 500 stalen de
korrelgrootte bepaald. Van een beperkt aantal
bodemstalen werd de kiemkracht van de nog
aanwezige zaadbank bekeken door opkweek. Het
bepalen van de biomassa aan ongewervelden in
slibstalen en plantenmatenaal van schorren maakte
ook een groot deel uit van het takenpakket.

Investeringen in labo-apparatuur betroffen in 1999
voomamelijk de aankoop van een DNA-analyser ter
ondersteuning van het onderzoek naar isolatie van
populaties. Anderzijds werd al een deel kleinere
apparatuur (grondbreektoesteltel, fiberanalyser)
aangekocht met het oog op de nakende analyses van
bodem en plantenmateriaal.

Wat betreft het veldmateriaal gingen de grootste
uitgaven naar de aankoop van automatische peil
buisdataloggers. aankoop van zenders voor het
positioneren van vissen en het vemieuwen van de
veldsets voor het meten van enkele basiskwaliteits
parameters.

Momenteel trachten we het analysepakket uit te
breiden door aankoop van een Near-Infrared
Analyser voor uitgebreide analyse van plantenmate
naai met betrekking tot de voedingswaarde van
gewassen in reservaten.

De laboratoria dienen ter ondersteuning van het
wetenschappelijk onderzoek en staan dan ook
ter beschikking van het gehele wetenschappelijk
personeel.





Bijlagen

Publicaties, rapporten en adviezen

1. MEDEDELINGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD / BOEKEN (MEE)
UITGEGEVEN DOOR HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD

DE BECKER. P (red.), 1999. De Bosreservaten van Heverleebos & Meerdaalwoud. Vrienden van Heverlee
bos & Meerdaalwoud Vl.'N, Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Bos & Groen, 144 pp.
KUIJKEN, E (RED.), 1999. Natuurrapport 1999.Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, 250 pp. + kaarten.
MAES, D. & VAN DYCK, H., 1999. Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting
Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwerpen, Brussel, 480 pp.

2. PUBLICATIES VERSCHENEN IN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN OF BOEKEN

ANSELIN A, BOONE, N., CLIQUET, A" DECLEER, K, DEVOS, K, KUIJKEN, E, MEIRE, P&YSEBAERT, T, 1999. De
intemationale status van natuurgebieden in Vlaanderen. In: Kuijken, E (red), Natuurrapport 1999. Toestand van
de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, IN,

Brussel, pp. 95-1 12.
BAERT, L & MAELFAIT, J.-P, 1999. The spider fauna of the Belgian salt marshes. Bulletin I. r. Se. N. B.,

Entomologie 69: 5-18.
BAUWENS,o. 1999. Life-history variation in lacertid lizards. Natura Croatica 8: 239-252.
BAUWENS, 0., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 6. Amfibieën en reptielen.
In: Kuijken, E (ed.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid,

Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, pp. 60-63.
BAUWENS, 0., CASTILLA, A M. & MOUTON, P L F. N., 1999. Field body temperatures, adivity levels and
opportunities for thermoregulation in an extreme microhabitat specialist, the girdled lizard (Cordylus macrpholis).

Joumal of Zoology 249: I I-I 8.
BONTE, 0., HOFFMANN, M. & MAELFAIT, J.-P, 1999. Monitoring van het begrazingsbeheer in de Belgische

kustduinen aan de hand van spinnen. Nwsbr. Belg. Arachnol. Ver. 14 (I): 24-36.
CASTILLA, A.M., VAN DAMME, R. & BAUWENS, 0., 1999. Field body temperatures, mechanisms of thermo
regulation and evolution of thermal charaderistics in lacertid lizards. Natura Croatica 8: 253-274.
COECK J. & COLAZZO, S., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 7. Zoet- en brakwater
vissen en rondbekken. In: Kuijken, E (ed.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers

voor het beleid, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, pp. 64-69.
COSYNS, E, LAMOOT, 1., DECONINCK M., DE MAEYER, K & HOFFMANN, M., 1999. Habitat and diet
seledion oflarge herbivores in a small-scaled coastal dune system. Proe. Fifth Intemational Symposium on 'Nutrition

of Herbivores', San-Antonio,Texas (1999): CD-ROM.
DE BECKER, P, 1999. De bosvegetaties van Heverleebos en Meerdaalwoud - bostypen en hun ecologie in de bos
reservaten. In: P De Becker (red.), De Bosreservaten van Heverleebos & Meerdaalwoud, Vrienden van
Heverleebos & Meerdaalwoud vzw, Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Bos & Groen, 5 1-61.
DE BECKER, P, HERMY, M. & BUTAYE, J., 1999. Ecohydrological charaderization of a groundwater-fed alluvlal flood

plaln mlre. Appl.Veg. SC!. 2: 215-228.
DE BLUST, G & BAUWENS, D. 1999. BeschrijVing en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. I. Evaluatiemethode
voor natuur in Vlaanderen. In: Kuijken, E (ed.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen:

cijfers voor het beleid, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, pp. 1-4.
DE BLUST, G & KUiJKEN, E., I999.Yerandering van biodiversiteit.ln:VVandeweerd (red.), Milieu- en natuurrapport
Vlaanderen: thema's; MIRA-T 1999,Vlaamse Milieumaatschappij en Garant Uitgevers nv,Apeldoom, 269-280.
DE KNIJF. G & ANSELlN, A, 1999. Beschnjving en evaluatie van de natuur In Vlaanderen. I I. Libellen.
In: Kuijken, E. (red.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid,

Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, IN, Brussel, pp. 81-83.
DE KNIJF. G, 1999. Invasie van Anax parthenope (Sélys) in België In 1999. Gomphus, 15 (3): 70-80.
DECLEER. K & DE BELOER. W, 1999. De verwerving van natuurgebieden door het Vlaamse Gewest en de



Bijlagen

erkende terreinbeherende verenigingen. In : Kuijken, E. (red.), 1999. Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur
in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 142-176.
DECLEER. K, DE WILDE, M. & V. GOETHALS, 1999. Naar een functioneel ecologisch netwerk In Vlaanderen.
In : Kuijken, E (red.), 1999. Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 177-193.
DECLEER. K, MERTENS, W, BOONE. N. & CLIQUET, A., 1999. Naar een nieuw rUimtelijk beleid met betrekking
tot natuur. In ; Kuijken, E (red.), 1999. Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur In Vlaanderen: cijfers voor
het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 194-206.
DECLEER. K, MERTENS, W, BOONE. N., CLIQUET, A PAELlNCKX, D. & KUIJKEN, E., 1999. De gewestplannen:
planologische hoeksteen voor een duurzame natuur in Vlaanderen? In :Kuijken, E (red.), 1999. Natuurrapport 1999.
Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur
behoud 6, Brussel, pp. I 17-141.
DESENDER. K & MAELFAIT, J.-P., 1999. Diversity and conservation of terrestrial arthropods In tidal marshes
along the river Scheldt: a gradient analysis. Biological conservation 87: 221-229.
DESENDER. K, BAERT, L, MAELFAIT, J-P. & VERDYCK P., 1999. Conservation on Volcán Alcedo (Galápagos);
terres-trial invertebrates and the impact of introduced feral goats. Biological Conservation 87: 303-310.
DESENDER. K, MAELFAIT, J.-P. & MAES, 0., 1999. Beschnjving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen.
10. Loopkevers. In: Kuijken, E (ed.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur In Vlaanderen: cijfers voor
het beleid, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, pp. 78-80.
DEVOS K & ANSELlN, A., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 4. Broedvogels.
In: Kuijken E (red.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid,
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 48-51.
DEVOS K, KUIJKEN E, YSEBAERT T & MEIRE, P., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen.
5. Trekvogels en overwinterende vogels. In: Kuijken E (red.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur
in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 52-59.
DEVOS, K, I999.Twintig jaarVogelrichtlijngebied in Vlaanderen. Scheldenieuwsbrief no. 20, p. 7-8.
HOFFMANN, M., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 14. Mossen. In: Kuijken E (red.),
Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur In Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Mededelingen van het
Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 92.
HOFFMANN, M., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 15. Korstmossen. In: Kuijken E. (red.),
Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Mededelingen van het
Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel, pp. 93-94.
HOFFMANN, M., 1999. Cryptogame planten en fungi zijn te belangrijke en indicatieve ecosysteemcompo
nenten om niet te worden geïntegreerd in een goed gefundeerd natuurbeheer. Biol. Jaarb. Dodonaea 66: 3 1-48.
HUYBRECHTS, W & DE BECKER. P., 1999. Kwelgebonden ecosystemen in het Hageland, Vlaanderen.
In: D. van Dorp, KJ. Canters, J. T R Kalkhoven. & P. Laan (eds), Landschapsecologie, natuur en landschap in een
veranderende samenleving, Boom, Amsterdam, 351-374.
JACQUEMIN, G. & J-P. BOUDOT (avec la collaboration de G. BALANÇA, H. J. DUMONT, J. KÄHLERT,
G. DE KNIJ F, G. LAISTER & A WENDLER), 1999. Les Libelluies (Odonates) du Maroe. Société Française
d' Odonatologie, Bois d'Arcy. France, 150 pp.
KUIJKEN, E 1999. Van roofbouw tot duurzame ontwikkeling? Een ecologische benadering van de relatie tussen
economie en ecologie. (with abstr.) pp. 135-142, In: G. Castrick & M. Decaluwe (red.): 'De relatie tussen
economie en ecologie gisteren, vandaan en morgen' Gent. Acad. Press, Vlaamse Geschiedkundige Kring,
Vereniging voor Ecologische Geschiedenis.
MADSEN, J., E. KUIJKEN, P. MEIRE, F. COTIAER. T HAITJEMA P.1. NICOLAISEN, T BONES & F. MEHLUM. 1999.
Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus: Svalbard. pp.82-93. In: Madsen. J.. Cracknell. G. & Fox A.D. (eds.) 1999.
Goose Populations of the Westem Palearctie. A reVIew of Status and Distribution. Wetlands Intemational
Publ. No.48, Wetlands Intemational. Wageningen. The Netherlands. National Envlronmental Research Instrtute.
Rönde. Denmark. 344 pp.
MAELFAIT, J.-P & BAERT, L. 1999. BeschrijVIng en evaluatie van de natuur In Vlaanderen. 12. Spinnen.
In: Kuijken. E (Ed.). Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Instituut
voor Natuurbehoud. Brussel, pp. 84-86. pp. 230-236.
MAES, D. & RAES, D.. 1999. Bosbeheer en biodiversiteit - bijdrage 5: dagvlinders. De Boskrant 29: 20-25.
MAES, D. & VAN DYCK H., 1999. Beschrijving en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 9. Dagvlinders.
In: Kuijken, E (ed.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid,

Instituut voor atuurbehoud

activiteitenverslag 1999



Bij/af{ n

Instituut voor Natuurbehoud. Brussel, pp. 73-77.
MAES, D.. DESENDER, K & ALDERWEIRELDT, M.. 1999. Bijzondere loopkevers en spinnen in vier biotoop
typen in Heppen-Leopoldsburg. Jaarboek L1KONA 8: 62-71.
MANNEVILLE, 0.. VERGNE, v., VILLEPOUX. 0., BLANCHARD. E, BREMER, K, DUPIEUX, N.. FELDMEYER
CHRISTE. E., FRANCEZ, A-J., HERVlO, J.-M.. JULVE, P., LAPLACE-DOLONDE, A. PAELlNCKX, D. & R
SCHUMACKER, 1999. Le monde des tourbières et des marais: France, Suisse. Belgique et Luxembourg.
Delachaux et Niestlé SA, Lausanne. Paris. 320 pp.
MOOIJ. J. H., S. FARAGO, J. S. KIRBY. G. DICI<' L J. DIJKSEN. K KOFFIJBERG. I. 0. KOSTYN. E. KUIJKEN,
T. MITCHEV, D. MUNTEANU, J. PHILIPPONA & L. SIMEK 1999. White-fronted Goose Anser albifrons.
pp. 94-129. In: Madsen, J.. Cracknell. G. & Fox AD. (eds.) 1999. Goose Populations of the Westem Palearctic.
A review of Status and Distribution. Wetlands International Publ. No.48, Wetlands Intemational, Wageningen.
The Netherlands. National Environmental Research Institute. Rönde. Denmark 344 pp.
NILSSON, L., A FOLLESTADT, K KOFFIJBERG. E. KUIJKEN, J. MADSEN, J. MOOIJ. J.B. MOURONVAL.
H. PERSSON, V. SCHRICKE & B. VOSLAMBER 1999. Greylag Goose Anser anser: Northwest Europe.
Pp. 182-20 I In: Madsen, J., Cracknell, G & Fox AD. (eds.) 1999. Goose Populations of the Western Palearctic.
A review of Status and Distribution. Wetlands International Publ. No.48, Wetlands Intemational, Wageningen,

The Netherlands. National Environmental Research Institute, Rönde, Denmark 344 pp.
OFFRINGA, H. & MEIRE, P., 1999. Monitoring seaducks in Belgian offshore waters. Wetlands International
Seaduck Specialist Group Bulletin 8: 17-20.
PROVOOST, S.. 1999. Het Duinendecreet : onze kustduinen beschermd? In: Kuijken, E (ed.). Natuurrapport
1999 Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Instituut voor Natuurbehoud.
Brussel, pp. I I3-1 I6.
SEYS, J. & VAN WAEYENBERGHE. J., 1999. Waarnemingen van zeevogels en -zoogdieren op zee, periode
augustus- december 1998. Mergus 13 (I): 7-1 I.
SEYS. J.. VAN WAEYENBERGE, J.. DEVOS. K & MEIRE. P., 1999. The recent expansion of breeding gulls along
the Belglan coastline. Sula 12 (4): 207-215.
SEYS. J.. VINCX, M. & MEIRE, P.. 1999. Spatial distributlon of Oligochaeta - Clitellata in the tidal and freshwater
and brackish parts of the Schelde estuary (Belglum). Hydrobiologia 406: 119-132.
VAN DYCK, H., GYSELS, J. & MAES, D., 1999. Multisoortenmonitoring; naar een efficiënt gebruik van soorten in
het Vlaamse natuurbehoud. Landschap 16 (4): 265-271.
VAN DYCK H.. HONNAY. 0. & MAES, D., 1999. Biodiversiteit - Evolutionaire en ecologische achtergronden.
In: Gysels, J. (ed.). Handboek Biodiversiteit, De Wielewaal,Turnhout, pp. 31-54.
VAN DYCK H., MAES. D. & GOFFART, P., 1999. The Maculinea-species in Belgium: distribution. status, threats
and conservation priorities. In: Munguira, M. (ed.), Action plan for the Maculinea-species in Europe, Nature
and environment No. 97, Raad van Europa, Straatsburg.
VAN LANDUYT, W, HEYLEN, 0., VANHECKE, L.. BAETÉ, H. & VAN DEN BREMT, P.. 1999. Beschrijving en
evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 13. Hogere planten. In: Kuijken, E (ed.). Natuurrapport 1999.
Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid, Instituut voor Natuurbehoud. Brussel, pp. 87-91.
VAN LANDUYT. W, MAES, 0., PAELlNCKX, D., DE KNIJF. G., SCHNEIDERS, A & MAELFAIT, J.-P., 1999.
BeschrijVing en evaluatie van de natuur in Vlaanderen. 2. Biotopen. In: E. Kuijken (red.) Natuurrapport
1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor
Natuurbehoud 6. Brussel. 5-44.
VANACKER, S.. VAN LOOY. K & DE BLUST, G. 1999. De oevers van de Grensmaas: schatkamers van de
toekomst? L1KONA jaarboek 1998: 43-51.
VANACKER, S.. VAN LOOY. K & DE BLUST, G. 1999. Typologie van de oevers van de Grensmaas. Water.
I02: Intemet.
VANDEKERKHOVE. K. VAN DE KERCKHOVE, P.. DE VOS, B., VAN DEN MEERSCHOUT, D.. DESENDER,
K. GROOTAERT, P., DE BAKKER, D., FÖLDARI, M.. GEUDENS, G & MAELFAIT, J.-P., 1999. Ongewervelden in
de bosreservaten van Meerdaalwoud. In: P. De Becker. P. (Ed.). De Bosreservaten van Heverleebos en
Meerdaalwoud,Vnenden van Heverleebos & Meerdaalwoud, Brussel, pp. 129-144.



Bij/af{ n

3.

In totaal werden 144 schriftelijke adviezen en 24 rapporten uitgebracht waarvan slechts een selectie in dit
overzicht IS opgenomen.

ANSELIN A, DEVOS, K. & KUIJKEN, E., 1999. Bondig overzicht van Bijlage I-vogelsoorten met hun status
en populaties in de Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (EG-Richtlijn 79/409/EEG). Nota IN.99.131, 31 pp.
ANSELlN, A & GEERS, v., 1999. De resultaten van de nationale wintertelling van Canadese Gans, Branta
canadensis op 30 januari 1999. Nota IN A99.143, 4 pp.
ANSELlN, A & VERMEERSCH, G, 1999. Project Vlaamse Broedvogelatlas: basisinformatie over methode en
taken voor de Regionale Coördinatoren. Nota IN A99.1 15, I I pp. + kaart.
ANSELlN,A, DEVOS, K., DEFOORT,T & VERMEERSCH, G, 1999. ProJect Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2003:
Uitgebreide Methode-Handleiding. Nota IN A99.122, 25 pp.
ANTROP. M., DE BLUST, G, VAN EETVELDE, V. & VAN OLMEN, M., 1999. Ontwikkeling van een methode
voor een geïntegreerde en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur
in het Vlaams Gewest. Rapport IN 99.22,97 pp.
AUBROECK, B. & HEUTZ, G., 1999. Evaluatie opstuwIngsexperiment in het kader van Milieubeleids
plan actie 73 Actief peilbeheer: proefproject Demerbroeken. Nota IN A99.1 09,9 pp.
AUBROECK, B., HUYBRECHTS, W & DE BECKER. P, 1999. Grondwaterrnodellering en scenano-analyse in het
studiegebied 'Krekelbroek-Messelbroek' (Demervallei Diest - Aarschot), Rapport IN 99.23, 35 pp. + bijl.
AUBROECK, B., HUYBRECHTS, W, DE BECKER, P & KEPPENS, v., 1999. Overstromingen in de Demervallei
tussen Diest en Werchter - Ecohydrologische analyse. Rapport IN 99.21, 17 pp. + bijl.
BONTE. D., PROVOOST, S., COSYNS, E., DE MAEYER. K. & HOFFMANN, M., 1999. Monitonng van de effecten
op vegetatie, flora en fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de
Vlaamse Kust (AN/GKB/ I996/nr. 2). Eindrapport, 142 pp.
BONTE, O.,VANDOMME,V. & MAELFAIT, J.-P, 1999. Inventarisatie van de aquatische macro-Invertebraten in het
kader van het voorgestelde natuurinrichtingsproject Latemse meersen. Rapport RUG, 75 pp.
BOSCH, H., 1999. Inventarisatie en evaluatie van amfibiepoelen in de Antwerpse Kempen. Rapport
IN 1999.20, 38 pp.
BRYS, R., DE BLUST, G, DE CUYPER. S., ENDELS, P, HERMY, M.,TRIEST, L. & VAN ROSSUM, F., 1999. Kwetsbare
plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor
functionele habitatnetwerken.Tussentijds rapport I, 36 pp.
BRYS, R., DE BLUST, G, DE CUYPER, S., ENDELS, P, HERMY, M.,TRIEST, L., & VAN ROSSUM, F., 1999. Kwetsbare
plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor
functionele habitatnetwerken.Tussentijds rapport 11, 44 pp.
COSYNS, E., MUYLAERT, W & HOFFMANN, M., 1999. Ontwerpbeheersplannen voor het Vlaams natuur
reservaat 'de Baai van Heist' en het Vlaams natuurreservaat 'de Kleiputten van Heist' in het kader van
een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle. Rapport in opdracht
van afdeling Natuur (AMINAL), I 17 pp.
CRIEL, B, HOFFMANN, M, MUYLAERT, W, DE LOOSE, L & MEIRE, P, 1999. Vegetatiemodellering van de
buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Rapport IN 99.12,72 pp. + bijlagen.
DE BAKKER. D., DESENDER. K. MAELFAIT,J.-P& MERTENS,J., 1999. Bodemclassificatie deor middel van bodem
fauna (Onderzoeksproject Aminal Bos&Groen 15/96). Resultaten deelgroep RUG. Rapport RUG, 63 pp.
DE BECKER. P, 1999 Notabundel bij WLO-Ecohydrologische excursie Demer- & Dijlevallei In Vlaanderen
van 7 tot 9 juni '99. Nota IN A99.72, 21 pp.
DE KNIJF,G, I999.verspreiding van Libellen in België. Nota IN A99.24, 9 pp.
DE WILDE M., DE BECKER P & HUYBRECHTS, W, 1999. Ecohydrologische studie van het Vinne. Rapport
IN A99.13, 98 pp + bijlagen
DECLEER. K, 1999. Mogelijkheden en randvoorwaarden voor natuur en natuurontwikkeling op bagger
gronden. Nota IN A99.119, 8 pp. (referatenmap studiedag "Landbouw, bos en natuur op baggergronden",
Grimminge, 19/ I 1/99)
DECLEER. K , GOETHALS, V. & HUYBRECHTS, W., 1999. Questionnaire relating to the selection and
implementation of ecological rivers networks (river corridors) in the frame of the pan-European
ecological network Report for Flanders (Belgium). Nota IN A99.128 voorWWF-Aueninstitut., 8 pp.
DEFOORT, T, DECLEER. K & KUIJKEN, E., 1999. Pleidooi voor een statuut van Vlaams Natuurreservaat voor

Instituut voor atuurbehoud

activiteitenverslag 1999



Bijlagen

het voormalig Militair Domein Vloethemveld (Zedelgem, jabbeke; West-Vlaanderen), Nota IN A99.45, I 1 pp.
DEVOS, K, SEYS, J. & KUljKEN, E., 1999. Windturbines in Vlaanderen en hun mogelijke impact op vogels.
Nota IN A99.101., 8 pp.
HENDRICKX, F. & MAELFAIT, J.-P. , 1999. Een integraal monitoring systeem voor het stedelijk natuur
reservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Rapport Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling Stad Gent,
Laboratorium voor ecologie der dieren en Instituut voor Natuurbehoud, 97 pp + 47 bijlagen.
HUYBRECHTS, W & DE BECKER, P., 1999. De Snoekengracht, Ecohydrologische Atlas. Instituut voor
Natuurbehoud, Rapport IN 99.02,78 pp.
HUYBRECHTS, W, DE BECKER, P., BATELAAN, 0., WHANG, z., jOVIS, 1., DE SMEDT, F., FEYEN, j. & KEPPENS,
v., 1999. Ecohydrologisch Onderzoek in waterrijke vallei-ecosystemen.Tussentijds verslagVLINA-C96/03, I 15 pp.
JACOB, J.-P. & ANSELlN, A, 1999. Beginning of pre-nuptial migrations and reproduction of non-huntable
Annex 11 species of Directive 79/409/EEC in Belgium. Nota IN A99.142, 20 pp.
JACOB, J.-P. & ANSELlN, A, 1999. Information on the Belgian situation of Red-crested Pochard, Netta rufina
in relation to the development of management plans for Annex II species of the EC Birds Directive.
Nota IN A99.130, 9 pp.
JACOB, J.-P. & ANSELlN., A, 1999. Beginning of pre-nuptial migrations and reproduction of huntable
Annex 11 species of Directive 79/409/EEC in Belgium. Nota IN A99.141, 20 pp.
JACOB, J.-P. ANSELlN, A, 1999. Additional comments to the beginning of pre-nuptial migrations and
reproduction of non-huntable Annex 11 species of Directive 79/409/EEC in Belgium. Nota IN A99.144, 30 pp.
JACOB, j.-P., ANSELlN, A & DEVOS, K, 1999. Management plans for Annex 11 species of the Bird Directive
(Part I). Nota IN A99.02, 20 pp.
JACOB, J.-P., ANSELlN, A & DEVOS, K, 1999. Management plans for Annex 11 species of the Bird Directive
(Part 2). Nota IN A99.03, 20 pp.
KONGS, T, HOFFMANN, M, VANDEVOORDE, B & KUIJKEN, E., 1999. Natuurstudie Gentbrugse meersen.
Rapport IN 99.15,80 p. + bijlagen.
KUIJKEN, E. 1999. 'De Weerribben' Nature Reserve (the Netherlands); On- the-spot appraisal for the
renewal of the European Diploma. Report for the Council of Europe, Strasbourg (F.), Dec. 1999; I I pp.
KUljKEN, E. 1999. Ecotourism and access to Nature in densily populated regions: the example of Belgium and
the Netherlands. Chapter in Pan-European Colloquy on Tourism and Environment, Riga (Latvia), Sep
tember 1999; Report of the Council of Europe, Strasbourg (F.), 10 pp.
KUljKEN, E. I999.'DE Oostvaardersplassen' Nature Reserve (Lelystad, the Netherlands); On-the-spot appraisal
for the award of the European Diploma. Report for the Council of Europe, Strasbourg (F.), jan. 1999; I 3 pp
MAELFAIT, J.-P. & HENDRICKX, F., 1999. Interim report Nato Linkage Grant "Multispecies test systems for
soil quality assessment on former military areas". Nota, 8 pp.
MAELFAIT, J.-P. & KUIJKEN, E., 1999. Instituut voor Natuurbehoud: jaarverslag 1998. Rapport IN 99.09,91 pp.
MAELFAIT, j.-P. & NEIRYNCK B., 1999. Eindresultaten IN Project AMINAUNatuurNLINA 96/0 I "Genetisch
ecologisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud". Rapport IN99.25, 60 pp.
PAELlNCKX, 0., & KUIJKEN, E., 1999. Digitale lokalisatie van gronden met een natuurfunctie in het kader
van het decreet van 23 januari 199 I inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging
door meststoffen. Eindverslag. Rapport IN 99.06, 35 pp. + bijlagen.
RASMUSSEN, J. B., KUIJKEN, E. & NORDBERG, L. 1999. Report of the third mission to Latvia of the Group
of Consultants Uune 1999). Report for the Council of Europe, Strasbourg (F.); 22 pp
SEYS, J., DEVOS, K. & KUiJKEN, E., 1999. Windmolens en vogels: evaluatie impact huidige en geplande site

in de Voorhaven van Zeebrugge. Nota IN A99.1 06, 14 pp.
SEYS, J., OFFRINGA, H., VAN WAEYENBERGE, J., MEIRE, P. & KUljKEN, E., 1999. Ornithologisch belang van
de Belgische maritieme wateren: naar een aanduiding van kensoorten en sleutelgebieden. Nota IN A99.74,

17 pp + bijlagen.
SEYS, J., VAN WAEYENBERGE, J., MEIRE, P. & KUIJKEN, E., 1999. Massale stranding van vogels aan de

Belgische kust in februari 1999. Nota IN A99.57, 10 pp.
VAN DAMME, S., YSEBAERT, T., VAN DEN BERGH, E. & MEIRE, P., 1999. Habititatstructuren, waterkwaliteit
en leefgemeenschappen In het Schelde-estuarium. Rapport IN 99.24, 150 pp.
VAN DEN BERGH, E., MEIRE, P., HOFFMANN, M. & YSEBAERT, T., 1999. Natuurherstelplan Zeeschelde:

drie mogelijke innchtlngsvarianten Rapport IN 98.18, 164 pp. + bijlagen.
VAN LOOY, K & DE BLUST, G., 1999. Integraal monitoringmeetnet Grensmaas. Aanzet tot geïntegreerde
monltonng vanuit bestaande meetnetten. Rapport IN 99.7,27 pp.
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VAN LOOY. K. & DE BLUST, G., 1999. Stroomdalgraslanden op de Maasdijken. Een beheersvisie voor het
Maasdijkenplan. Rapport IN 99.1 I, 75 pp.
VAN LOOY. K. & VANACKER, S.. 1999. Het watersysteem Grensmaas. Een analyse van de oppervlakte
wateren in de Maasvallei. Rapport IN 99.17.78 pp.
VAN WAEYENBERGE, J., ANSELlN, A, MEIRE, P, 1999. Aantallen, verspreiding en ecologie van de broed
vogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Rapport IN 99.16, 158 pp.
VAN WAEYENBERGE, J., SEYS, J.. DEVOS. K.. MEIRE, P & KUIJKEN. E., 1999. Advies betreffende de ring
activiteiten in het natuurreservaaat "De Baai van Heist" te Knokke-Heist. Nota IN A99.59, 13 pp + bijl.
YSEBAERT, T & MEIRE, P, 1999. Macrobenthos of the Schelde estuary predicting macrobenthic species
responses in the estuarine environment: a statistical analysis of the Schelde estuary macrobenthos within
the ECOFLAT proJect. Final report. Rapport IN 99.19,232 pp.
YSEBAERT, T, DEVOS. K., ANSELlN, A, MEIRE, P & KUIJKEN, E.. 1999. Watervogels langs de Zeeschelde
1996/97. Rapport IN 99.10,48 pp.
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Financieel verslag en personeelsevolutie

Evolutie van de vastgelegde kredieten en de e terne middelen over de periode 1992- 1999
(in mln. BEF)

Kredieten Vlaamse Inkomsten van
Gemeenschap het Eigen

Vermogen

1986 16,0 -

1987 16,0 -

988 19,2 -

989 15,4 -

990 25,6 -

991 23,9 -

992 30.2 4,7

993 30,3 12,4

994 48,3 I 1,3

995 48,1 17,2

996 59,7 16,2

997 71,4 57,9
998 76,0 46,8

999 96,7 33,2

De externe middelen worden beheerd via het Eigen Vermogen van het Instrtuut (EVIN), opgericht bij decreet

van december 1990 en operationeel vanaf 1992.

Uitgesplitst naar de diverse kostensoorten voor de kredieten toegekend door de Vlaamse Gemeenschap
(uitgavenbegroting) en de kredieten verworven via externe finanCIeringsbronnen (EVIN) geeft dit voor het

begrotingsjaar 1999 volgend beeld:

Verdeling kostensoorten gewone
uitgavenbegroting

Verdeling kostensoorten EVIN

• Werking

• Loon

Investering

EVIN-fondsen worden quasi uitsluitend verworven door deelname aan Internationale of federale onderzoekspro
gramma's, zoals uitgeschreven door EU, DWTC, FWO, voormalig IWONLTWOLVLiNA PBO e.d Tevens wor
den studies voor derden uitgevoerd, meestal In opdracht van diverse overheden zoals gemeenten en
provinCies, maar ook van Vlaamse Openbare Instellingen als VMM en VLM. Voor de realisatie van deze bijzondere
opdrachten worden tijdelijke contractuele medewerkers aangetrokken, wat zowat 9Cf% van de uitgaven betekent.



• Kredieten Vlaamse G~meenschap

D Ontvangsten Eigen Vermogen

Bijlagen

Evolutie financiering Vlaamse Gemeenschap resp. extern (EVIN)

160

140 +-----------------1
120 +-------------i
100 +-------------i
80 +-------------/

60 +---------/

40 +------il

20

o

Door gerichte aantrekking van gespecialiseerde medewerkers voor diverse opdrachten van korte of middellan
ge termijn via specifieke begrotingsmiddelen (BA 11.04). kredietherschikkingen (o.m. vanuit AWZ) en contrac
ten via het Eigen Vermogen (sedert 1991) is een duidelijke discrepantie aan het groeien tussen enerzijds het snel
toenemend personeelsverloop en anderzijds de stabiel blijvende werkmgsmlddelen en investeringsuitgaven. Eind
1999 waren op het IN. 70 voltijdse personeelsleden in dienst en verbleven op het IN. 6 gastmedewerkers en
2 medewerkers van de afdeling Natuur.

Personeelsverloop 1986·99 in VTE

,~ ,~ ,c§' ,~ ,~ ,Ol ,~ ,~ ,~ ,~ plo, ,~ ,~ ,~

.P .p P P P .p .p P P P .p 0 .p 0
~ §Qj Qj Qj Qj Qj Qj Qj Qj Qj Qj Qj llJ Qj

Wetenschappelijk 7 7 7 9 15 14 23 26 26 30 29 47 38 54
AdmiTechnisch I 3 6 6 7 9 9 11 12 13 15 21 20 16
Ondemouds- I I I I I I I I 0 I I 0 0 0
personeel

9 I1 14 16 23 24 33 38 38 44 45 68 58 70

Onderstaande grafiek geeft een globaal beeld van de evolutie sedert de oprichting van het IN -incl. EVIN
(toestand op 31/12 van het jaar in voltijdse eenheden (VTE).

Evolutie kredieten I Aantal personeelsleden
80 .,.----------------------
70 +-----------------~r_-__:~
60 +------------------r----".....'---
50 +------------------+------
4Ot-----------:-~;=::V""'~-----

30 +---------"""7"C------------
20 +- ~tII!!!!:.=..::...---____..___ ___=;__ _1I~

la +--1.-...=-'
O+---.----r

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

begrotingsjaar

Werking
(12.03+ 12.04+ 12.45)

- Investering 74.02

~ Personeel in dienst
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Anny Anselin c wetenschappelijk attaché
Bart Neirynck c· deskundige (EVIN)
Bemard Van Elegem c wetenschappelijk attaché (EVIN)
Dirk Bauwens v wetenschappelijk attaché celcoördinator

Dirk Maes c wetenschappelijk attaché

Jan Seys c wetenschappelijk attaché (EVIN)
Jean-Pierre Maelfart v wetenschappelijk attaché
Jeroen Van Waeyenberge c wetenschappelijk attaché (EVIN)

Johan Coeck v wetenschappelijk attaché
Koen Devos c wetenschappelijk attaché
Raf Baeyens c deskundige
Sandra Colazzo c gastmedewerker
Vincent Keppens c deskundige (EVIN)
Wouter Van Landuyt c wetenschappelijk attaché

Bij/aqen

Personeelsbestand

tatuut
v : vast, statutair kaderpersoneel
c : contractueel
• : verlieten het IN. in de loop van 1999
EVIN : Eigen Vermogen IN.
AN . gedetacheerd door Afdeling Natuur

Directie, secretariaat en algemene logistiek

Eckhart KUljken v algemeen directeur

AnJaVaesen c· medewerker
Antoon Van Tilborgh c wetenschappelijk attaché
Chris Luyten c technicus
ElsWauters • stagiair
Gerd Van Spaendonck c wetenschappelijk attaché
Joost Sturtewaegen c deskundige
Kristin Schneiders c medewerker
Lieve Gossye v medewerker
Lucas De Winter c· deskundige
Ludo Polleunis c adjunct van de Directeur
Margot Rondel v deskundige
Roald Steeno c deskundige
Serkan Cantürk c· medewerker
Tom Vermelre c medewerker

Cel 1 : Populatie- en verspreidingsecologie

Cel : Ecotoopt pologie en Biologische waarderingskaart

boekhouding
Informatica
gebouw
secretariaat
Informatica
Informatica
secretariaat
bibliotheek
informatica
personeelsadministratie
bibliotheek
laboratOrium
secretariaat
boekhouding

Bert Berten c wetenschappelijk attaché

CanneWils c wetenschappelijk attaché

Christian Dubols c technicus
Deslré Paelinckx v wetenschappelijk attaché ceicoördinator

Erik Van Beeck c deskundige (EVIN)

Geert De Knijf c wetenschappelijk attaché

Greet Kerckhove c wetenschappelijk attaché



Griet Ameeuw
GuyVan Dam
Hans Bosch
Heidi Demolder
Inge Brichau
Jo Packet
Katrien Van den Broeck
Lieve Vriens
Luc Denys
Martine Van Hove
Robin Guelinckx
Steven De Saeger
Wim Den Ruyter

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c·

Bijlagen

wetenschappelijk attaché
technicus
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché
deskundige
medewerker
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché
technicus
wetenschappelijk attaché
technicus

Cel 3 : Ecohydrologie en watersystemen

Bart Aubroeck c wetenschappelijk attaché
Bart Vandevoorde c wetenschappelijk attaché
Cathalyne Van Gorsel • gastmedewerker
Erica Van Den Bergh c wetenschappelijk attaché
Jan Soors c deskundige
Jurgen Strijbos c deskundige (EVIN)
Kristie Swolfs • gastmedewerker
Mieke De Wilde c· wetenschappelijk attaché (EVIN)
Nico De Regge c deskundige
Patrick Geers c technicus
Piet De Becker v adjunct van de Directeur
Tom Ysebaert c wetenschappelijk attaché
Willy Huybrechts v wetenschappelijk attaché celcoördinator

Cel 4 : Landschapsecologie en natuurbeheer

Brigitte Criel c· gastmedewerker
Els Mullie c medewerker
Filip 'T Jollyn c gastmedewerker
Geert De Blust v wetenschappelijk attaché
Geert Spanoghe c gastmedewerker
Indra Lamoot c gastmedewerker
Kris Van Looy c wetenschappelijk attaché
Maurice Hoffmann c wetenschappelijk attaché
Mira Van Olmen c wetenschappelijk attaché (EVIN)
Rein Breys c wetenschappelijk attaché (EVIN)
Sam Provoost c wetenschappelijk attaché
Stijn Vanacker c wetenschappelijk attaché
Tineke Kongs c· wetenschappelijk attaché (EVIN)
VeerIe Vandenbussche c gastmedewerker

Cel 5: atuurontwikkeling en natuurbeleid

(co)celcoördinator

(co)celcoördinator

Ann De Rycke c wetenschappelijk attaché
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Glenn Vermeersch
Jan Van Uytvanck
Jenny Van Der Welle
Kris Decleer
Niko Boone
Sophie Vanroose
Sophie Vermeersch
Thomas Oefaart
Valerie Goethals
Veerle Vandenbussche
Wim De Beider

Cel 6 : Natuurrapport

Dick Van Straaten
Johan Peymen
Karin De Roo
Luc De Bruyn
Patrick Oosterlynck

c
c
c
v
c
c
c
c
c
c·
c·

v
c
c
c
c

Bijlagen

wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché (EVIN)
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché
deskundige
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché (EVIN)
adjunct van de directeur (AN)
wetenschappelijk attaché
medewerker

wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché (EVIN)
adjunct van de directeur (AN)
wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché (EVIN)

celcoërdinator

celcoërdinator

Medewerkers met buitenlandse opdracht

Alex Verlinden
Janine Van Vessem

v
v

wetenschappelijk attaché
wetenschappelijk attaché

Aantal personen werkzaam op het IN. in 1999 (maxima houden geen rekening met personeelsafvloei of
-doorstroming). Eind 1999 waren 78 verschillende personen werkzaam op het IN.; voor het volledige jaar 1999
waren er dat in totaal 95. De verhouding administratiefltechnisch personeel ten opzichte van wetenschappelijk
personeel schommett tussen de I:2,3 en 1:3,3

I ..
Wetenschappelijk Personeel

••• . ..

Vast I 3 I 2 I I I 2 12

Contr. 2 4 12 4 4 5-6 I 32-33

EVIN 3 0-1 2-3 2 2 9-11

AN I I 2

Gast I 0-2 4-5 5-8

totaal 3 11 13 6-9 11-13 9-10 5 2 60-66

Administratief en Technisch Personeel
I

Vast 2 2

Contr. 7-11 I 1-4 3 1-2 14-22

EVIN 0-2 0-1 I 1-4

Gast I I

totaal 10-14 1-3 1-5 4 1-2 0 0 18-29

Totaal 11·16 11·14
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leden van de Directieraad

E. KUijken (algemeen directeur IN)
Dirk Bauwens (IN)
Willy Huybrechts (IN)
Jean-Pierre Heirman (directeur-generaal AMINAL)
Prof. Dr. Filemon Desmet (VU.B.)
Prof. Dr. Martin Hermy (KU.L.)
Prof. Dr. Rudy Verheyen (U.IA)
Prof. Dr. Magda Vinckx (U.G.)

lijst van 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
L1KONA : Limburgse Koepel Natuurstudie
L1N : Departement Leefmilieu en Infrastructuur
MAP: Mestactieplan
MBP : Milieubeleidsplan
MER: Milieueffectenrapport(ering)
MINA-plan 2 : Milieu- en Natuurbeleidsplan 1997-200 I
MIRA : Milieu- en Natuurrapport
NARA : Natuurrapport
NBP : Natuurbeleidsplan
OMES: Onderzoek Milieu Effecten Sigmaplan
PBO: Programma Beleidsgericht Onderzoek
R1ZA :Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RSV : Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUCA: Rijkuniversitair Centrum Antwerpen
RUG : Universiteit Gent
SALTABEL : Sprinkhanenwerkgroep van de Benelux
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SOVON :Vogelonderzoek Nederland
lWOL •Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu
UA ; Universiteit Antwerpen
UIA: Universrtaire 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
VOl :Vlaamse openbare Instellingen
VUB :Vrije Universiteit Brussel
WITAB :West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand
WP :Wetenschappelijk Personeel

Publicaties en uitgaven, verspreid door het I.

Hoe bestellen ~

Door een bnefje te sturen t.a.v. Bibliotheek Instituut voor Natuurbehoud, K1iniekstraat 25, 1070 Brussel
met vermelding van titel van de publicatie en het aantal exemplaren. U kan ook e-méllien naar

. Na ontvangst van de aanvraag zal u de bestelling toegestuurd kriJgen, gevolgd door
een factuur.

Anselin A, Devos K. & Kuijken E. 1998. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen in 1995 en 1996.
Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN 98.09 - Vlavico rapport 98/0 I, Brussel. 86 pp. (Colonlal and rare
breeding birds In Flanders (Belgium) in 1995 and 1996 (in Dutch with English summary). Report of the Institute
of Nature Conservation IN 98.09). 300,-BEF.

De Becker P. & Huybrechts W. 1997. Het Walenbos: ecohydrologische atlas. Rapport Instituut voor
Natuurbehoud IN 97.03, Brussel. 76 pp. 300,-BEF.

De Blust G., Froment A, KUiJken E., Nef L. & Verheyen R. 1985. Biologische waarderingskaart van België:
algemene verklarende tekst. Biologische Waarderingskaarten BWK, Brussel. 98 pp. Gratis.

De Blust G., Froment A, Kuijken E., Nef L &Verheyen R. 1985. Carte d'Evaluation Biologique de la Belglque: texte
explicatif général. Biologische Waardenngskaarten BWK Brussel. 98 pp. Gratis.

De KnlJf G. & Anselin A 1996. Een gedocumenteerde rode lijst van de libellen van Vlaanderen. Mededelingen
van het Instrtuut voor Natuurbehoud 4. Brussel. 90 pp. (A documented Red List of the dragonflies of
Flanders (in Dutch with English, French and German summary) Communicatlons of the InstItute of Nature
Conservation 4). 450,-BEF.

De Ne e L, Ysebaert T.. Melre P. & KUiJken E. 1998. Het macrobenthos van het sublitoraal van de Beneden
Zeeschelde (1996-1997). Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN 98.17. Brussel. 69 pp. 300,-BEF.

Decleer K. & Leten M 1997. De wettelijke verplichte bestnjding van distels in Vlaanderen: een standpunt van het
Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN 97.13, Brussel. 52 pp. (Voorraad urtgeput)

Desender K.. Maes D., Maelfart J-P. & Van Kerkvoorde M. 1995. Een gedocumenteerde rode lijst van de
zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud I, Hasselt.
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208 pp. (Documented Red List of Carabid and cicindelid beetles, threatened In Flanders (in Dutch with Engltsh,
French and German summary). Communications of the Institute of Nature Conservatlon I). 450,-BEF.

Devos K. 1998. Watervogels in het Blankaartgebied en de Ijzerbroeken, seizoen 1995/1996. Rapport
Instituut voor Natuurbehoud IN 98.15, Brussel. 43 pp. (Waterfowl In the Blankaart area and the floodplain of
the riverYzer (Flanders, Belgium), season 1995-1996 (in Dutch with Engltsh summary). Report of the Institute of
Nature Conservation IN 98.15). 200,-BEF.

Devos K & Anselin A. 1996. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen In 1994. Rapport Instituut
voor Natuurbehoud IN 96.20. Vlavico rapport 96/ I, Brussel. 86 pp. (Colonlal and rare breeding blrds In
Flanders (Belgium) in 1994 (in Dutch with English summary). Report of the Institute of Nature
Conservation IN 96.20 (Voorraad uitgeput)).

Devos K, Meire P, Ysebaert T & Kuijken E. 1997. Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar
1995 -1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN 97.19, Brussel. 89 pp. (Waterfowl in Flanders
(Belgium) during the winter 1995/1996 (in Dutch with English summary).Report of the Institute of Nature
Conservation IN 97.19). 300,-BEF.

Devos K, Meire P, Ysebaert T & Kuijken E. 1998. Watervogels In Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar
1996-1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN 98.27, Brussel. 8,87,17 pp. (Waterbirds In Flanders
(Belgium) during the winter 1996/1997 (in Dutch with English summary).Report of the Institute of
Nature Conservation IN 98.27). 300,-BEF.

Hennissen j. & Meire P 1998. Inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
Berekeningen i.v.m. de toepassing van een gereduceerd getij in de polder van Kruibeke. Rapport Instituut voor
Natuurbehoud IN 98.32, Brussel. 80 pp. (Voorraad uitgeput).

Hettinga 0., van Oevelen D., van der Welle j. & Meire P 1998. De Inpassing van de Barbierbeek in het
gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Rapport Instrtuut voor Natuurbehoud
IN 98.22, Brussel. 202 pp. 300,- BEF.

Huybrechts W & De Becker P 1999. De snoekengracht: ecohydrologische atlas. Rapport Instituut voor
Natuurbehoud IN 99.02, Brussel. 79 pp. 300,- BEF.

Huybrechts W & De Becker P 1997. Dynamische en chemische kenmerken van het ondiep grondwater in
kwelsystemen: het Walenbos (Tiett-Winge). Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 5, Brussel. 94
pp. (Dynamic and chemical characteristics of shallow groundwater in groundwater discharge areas: the
Walen Forest (Tiett-Winge, Belgium) (in Dutch with English summary). Communications of the Institute
of Nature Conservation 5). 450,-BEF.

Kuijken E. (red.) 1999. Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid.
Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Brussel. 250 pp. 300,-BEF.

Kuijken E. & Paelinckx D. 1986. Biologische Waarderingskaart van België (BWK): folder. Biologische
Waarderingskaarten BWK, Hassett. Gratis.

Kuijken E. & Paelinckx D. 1999. Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest (BWK): kaartbladen
3/9/17,10/18,16,19/20,23,24,27/28/36.31 (nieuwe set). Biologische Waarderingskaarten BWK, Brussel. 990,- BEF.

Kuijken E. & Paelinckx D. 1996. Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest (BWK): kaartbladen
34/35/(42) (nieuwe set). Biologische Waarderingskaarten BWK, Brussel. 990,- BEF.

Kuijken E. & Paelinckx D. 1986. Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest (BWK): kaartbladen
4/ I 1/12, 5/13, 1/7,218,22,25,26,29 (oude set). Biologische Waarderingskaarten BWK, Hassett. 500,-BEF.
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Kuijken E. & Paelinckx D. 1994. Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest (BWK): kaartbladen
6/14.21 (nieuwe set). Biologische Waarderingskaarten BWK, Brussel. 990.-BEF.

Maes D. & Van Dyck H. 1996. Een gedocumenteerde rode lijst van de dagvlinders van Vlaanderen. Mededelingen
van het Instrtuut voor Natuurbehoud 3, Brussel. 154 pp. (A documented Red List of the butterilies of
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De "i'; tUur ::J" is een regelmatig geactualiseerde uitgave van het Instituut voor Natuurbehoud dat op
eenvoudige aanvraag GRATIS kan verkregen worden.

De NATUUR CD 2000 (versie 2.0) omvat een aantal digitale bestanden van kaarten, tabellen en teksten:
• Biologische waarderingskaart, oude en nieuwe versies
• Natuurrapport 1999
• Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, Ramsar-gebieden
• Verspreidingsrasters, natuurbeleidskaarten
• Ecodistricten, Duinendecreet, e.a.
• diverse tabellen: Indicatiegetallen, floralijsten, ...

De kaarten zijn beschikbaar in Arcview-formaat. Alle bestanden kunnen gebruikt worden onder de volgende
voorwaarden:
• bij elk gebruik de bron vermelden: Natuur-CD 2000. versie 2.0 - 2000 Instituut voor Natuurbehoud
• onder geen enkele vorm commercialiseren

Door een e-mail te sturen met naam en adres naar· j J ja' stna t_ ontvangt U geactualiseerde versies
van de Natuur-CD en blijft U op de hoogte van nieuwe versies.
Meer Info: http://www.instnat.be/natuurcd



Het Instituut voor Natuurbehoud

Het Instituut voor Natuurbehoud (IN) IS een wetenschappelijke Instelling van de Vlaamse Gemeenschap; het telt
momenteel een 100-tal medewerkers.

Het werd op I maart 1986 operationeel met als algemene taakstelling: "alle passende wetenschappelijke studies.
onderzoekingen en werkzaam heden urt te voeren In verband met het natuurbehoud. Inzonderheid met het
oog op het urtwerken van actiemiddelen en wetenschappelijke crrteria tot het voeren van een beleid Inzake
natuurbehoud; hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, ondemeemt het de nodige studies en
onderzoekingen, richt enquêtes In en zorgt voor de overdracht van de verworven kennis aan de bevoegde
overheden..."

Het onderzoek heeft vooral betrekking op diverse aspecten van de blodiversitert, meer bepaald de
inventansatle. monrtoring en ecologie van planten- en diersoorten, populaties en levensgemeenschappen In
relatie tot hun omgeving. In het landschapsecologisch onderzoek gaat de aandacht vooral naar ecohydrologie,
habrtatfragmentatie en ecosysteemprocessen. De wetenschappelijke kenniS ligt aan de basiS van referentiekaders
(zoals Rode Lijsten van diverse taxonomische groepen), karteringen van het natuurlijk milieu (zoals de
Biologische waarderingskaart, BWK) en gebiedsgerichte acties inzake natuurontwikkeling, -herstel en -beheer.
Ort beoogt het beleidsmatig Inpassen van ruimtelijke en kwalrtatieve noden van natuurbehoud in landinrichting,
ruimtelijke planning, integraal waterbeheer en milieubeheer. Toepassingen liggen o.m. in de sfeer van het
afbakenen van ecologische netwerken en gebieden van intemationale betekenis en soortbeschermingsplannen.

Het Instrtuut IS betrokken biJ verschillende regionale, nationale en Intematlonale onderzoeksprogramma's en
netwerken. Daarnaast IS er nauwe samenwerking met universlterten en andere wetenschappelijke instellingen In
binnen- en burtenland.

AdViesverlening IS een belangnjke taak van het Instrtuut. Deze gebeurt zowel ten behoeve van het Kabinet van
de bevoegde Minister; de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
AMINAL. AHRüM en andere entrteiten van de Vlaamse Gemeenschap.

In opdracht van derden kunnen via het Eigen Vermogen speCifieke studies, kartenngen en expertises worden
uitgevoerd. waarvoor tijdelijke contractuele medewerkers kunnen worden aangetrokken.

Het Instituut voor Natuurbehoud publiceert rapporten en mededelingen In een eigen reeks. De bibliotheek
biedt een ruim aanbod van tijdschriften en referentiewerken inzake milieu en natuur. Daamaast biedt het
Instituut diverse informatie aan vla Intemet

Adres: Kliniekstraat 25. B-I 070 Brussel
Tel. (+ 32) 021558.18.1 I - Fax. (+32) 021558.18.05
E-mail info@instnat.be - websrte : http://www.instnat.be




