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Nieuwe Biologische Waarderingskaart en Natura 2000-
habitatkaart

Sinds 11 december is de uitgave 2020 van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000-

habitatkaart beschikbaar. In totaal brachten we in 2018 en 2019 ruim 50.000 ha opnieuw in kaart via

terreinbezoeken, vooral binnen de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. In het landbouw- en bebouwd

gebied is er ongeveer 110.000 ha geactualiseerd op basis van recente luchtfoto’s en andere kaarten

zoals de aangifte van de landbouwpercelen (zie kaart).

Biologische waarderingskaart
De BWK is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse Gewest. De inventaris

omvat de bodembedekking (bebouwing, grasland, bos...) en de aanwezige vegetatie (droge heide,

rietmoeras, zuur beukenbos...). We besteden ook aandacht aan kleine landschapselementen (poelen,

bomenrijen, houtkanten...). Een inkleuring met groentinten geeft de biologische waarde weer, en geeft

zo de gebruiker een snelle indruk van de natuurwaarde van een gebied.

Natura 2000-habitatkaart
De Natura 2000-habitatkaart geeft informatie over de verspreiding en de oppervlakte van de Europees

beschermde habitattypen. Ook de meeste Vlaamse regionaal belangrijke biotopen (rbb's) zijn

opgenomen in deze kaart. Rbb's zijn biotopen die niet op de Europese beschermingslijst staan, maar

naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar zijn en in Vlaanderen een

bescherming genieten in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet.

De nieuwe uitgave van beide kaarten is vrij beschikbaar en raadpleegbaar via de website van AGIV.

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/e17fe655-987c-4c5f-bbae-b10dcd4fccc3
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Steven De Saeger

Meer lezen? De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., De Bruyn A., Debusschere K., Dhaluin P., Erens R.,
Hendrickx P., Hendrix R., Hennebel D., Jacobs I., Kumpen M., Opdebeeck J., Spanhove T., Tamsyn W., Van
Oost F., Van Dam G., Van Hove M., Wils C. & Paelinckx D. (red.) (2020). Biologische Waarderingskaart en
Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
2000 (35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

BWK - Habitatkaart uitgave 2020

mailto:steven.desaeger@inbo.be
https://pureportal.inbo.be/portal/files/18998491/De_Saeger_etal_2020_BiologischeWaarderingskaartEnNatura2000HabitatkaartUitgave2020.pdf
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Nieuwe technologieën voor tracking van grote grazers en
monitoring van natuurgebieden

Afgelopen zomer werden vier runderen, drie schapen en twee paarden uitgerust met moderne GPS-

halsbanden in de natuurgebieden Westhoek, bos t’ Ename, Hochter Bampt en de Kalmthoutse Heide.

De halsbanden genereren een stroom aan gedetailleerde gegevens over de bewegingen van de dieren.

De relatief goedkope volgsystemen hebben een lager stroomverbruik en langere levensduur dan

traditionele GPS-trackers, waardoor meer dieren gedurende een langere tijd kunnen gevolgd worden.

De technologie
De nieuwe GPS-trackers verzamelen nauwkeurige puntlocaties in het veld en communiceren die over

het internet naar een platform voor data-monitoring. De data van meerdere meeteenheden worden

automatisch verzameld en gecommuniceerd naar de gebruiker. De live locatie van dieren met een

halsband kan op elk moment bekeken worden via een app. Nieuwe technologieën, zoals the Internet

of Things, verbinden de fysieke wereld met de digitale wereld. Hiervan maken we gretig gebruik voor

onderzoek naar begrazing en natuurbeheer. Gedaan met lange observatiedagen of koeienvlaaien

tellen!

Monitoring van natuurgebieden
De data brengen het gedrag en de habitatkeuze van grote grazers in natuurgebieden in beeld. Grazers

hebben immers een grote impact op de structuurvariatie van de vegetatie. Ze creëren specifieke open

habitats waar onder andere warmteminnende insecten graag vertoeven, maar ook nieuw, ongelijkjarig

bos. We hopen dat deze nieuwe en innovatieve technologieën inzichten opleveren voor het
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natuurbeheer van de toekomst. Beheerders tonen interesse en zien kansen voor beter beheer op basis

van nauwkeurige data.

Marijke Thoonen, Bart Christiaens, Heidi Demolder, Jan Van Uytvanck, Ward Vercruysse

>> Projectbeschrijving

Beeld: de herder plaatst een nieuwe GPS-tracker, die werkt met het Internet of Things, rond de hals
van een schaap op de Kalmthoutse Heide.

mailto:marijke.thoonen@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/projecten/onderzoek-van-open-tot-halfopen-extensief-begraasde-natuurgebieden-in-vlaanderen-in-functie-van-uitvoering-evaluatie-en-bijsturen-van-het-natuurbeheer
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Exotische rivierkreeften: meer kennis nodig voor een beter
beheer

Exotische rivierkreeften krijgen in Vlaanderen weinig aandacht in inventarisatiewerk en in de

beheerpraktijk ondanks alarmerende rapporten uit andere Europese landen over hun impact op de

natuur. De meeste van deze rivierkreeften staan ook op de Unielijst van invasieve uitheemse soorten,

die toezicht- en beheerverplichtingen instelt. Recent werden nog twee nieuwe soorten uitheemse

rivierkreeften in Vlaanderen gevonden, wat het totaal op zes brengt. Bovendien mogen we de

komende jaren nog meer soorten verwachten.

De verspreiding van deze uitheemse rivierkreeften in Vlaanderen is nog slecht gekend, al geven

toevallige waarnemingen, vooral bijvangsten, aan dat sommige soorten nu al een belangrijke plaats in

onze watersystemen bekleden. Ze zorgen onder meer voor het verdwijnen van de

waterplantenvegetatie en leiden tot verlies van leefgebied voor tal van waterorganismen. Als

omnivoren hebben ze ook een impact op de aantallen waterslakken, libellen, waterplanten en

amfibieën. Door hun graafgedrag maken ze het water troebel en kunnen ze oevers ondergraven en

dijken onstabiel maken.

Hoog tijd dus om deze exotische kreeften beter en op een systematische manier in Vlaanderen op te

volgen. Hierbij moeten we alleszins de hulp van vrijwilligers inroepen. Een goede kennis van de

verspreiding is immers een eerste vereiste voor een gericht beheer van deze exoten. Vroegtijdige

opsporing van nieuwe locaties geeft de meeste hoop op effectief beheer. In het tijdschrift

Natuur.focus geven we een overzicht van de in België aanwezige soorten en bespreken we een

stappenplan voor het opzetten van een toezichtsysteem dat moet toelaten om hun verdere
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verspreiding te beperken of populaties in toom te houden.

Geert De Knijf, Kevin Scheers, Luc Denys & Tim Adriaens

Meer lezen?

De Knijf G., Scheers K., Denys L. & Adriaens T. 2020. Exotische rivierkreeften in België. Een (k)nijpend
probleem. Natuur.focus 19 (4): 156-163

Scheers K., Boets P., Abeel T., Van den Neucker T. (2020). First records of alien crayfish of the

Procambarus acutus species complex in Belgium. BioInvasions Records 9(3): 562–569.

Scheers et al. (2020) The invasive parthenogenetic marbled crayfish Procambarus virginalis Lyko,

2017 gets foothold in Belgium. In review BioInvasions Records

Beeld: Californische signaalkreeft (foto Geert De Knijf)

 

mailto:geert.deknijf@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/exotische-rivierkreeften-in-belgie
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Stilstaand water staat niet stil (Watervlakken 1.1)

Watervlakken 1.0 was de eerste gegeorefereerde kaartlaag van alle stilstaande wateren in Vlaanderen.

Ons grondgebruik is echter een dynamisch gegeven: nieuwe watervlakken worden gegraven en

bestaande veranderen van vorm, functie of verdwijnen. Om de kaartlaag actueel te houden, moeten

dan ook geregeld verbeteringen worden aangebracht.

De nieuwe kaartlaag Watervlakken 1.1 omvat 88.713 polygonen, bijna 2700 meer dan in de eerste versie.

Hiervoor reviseerden we systematisch en vlakdekkend ruim een derde van het Vlaams Gewest, aan de

hand van orthofotobeelden van 2018 en 2019 en het digitaal terreinmodel Vlaanderen. Ook ad-

hocmeldingen van gebruikers en bijkomende terreinwaarnemingen werden gebruikt om extra

watervlakken te digitaliseren, vormcorrecties aan te brengen en niet meer bestaande plassen te

verwijderen. Gegevens over waterdiepte en hydrologische connectiviteit werden voor een aantal

watervlakken in de attributentabel aangevuld

Watervlakken 1.1 is opgemaakt als shape- en GML-bestand en kan worden bekeken en gedownload via

de catalogus van Geopunt (zoekterm ‘Watervlakken - versie 1.1’; www.geopunt.be). Het begeleidende

rapport biedt de nodige achtergrondinformatie. Suggesties voor verdere aanvullingen en verbeteringen

blijven welkom via het meldpunt watervlakken@inbo.be.

Kevin Scheers, An Leyssen, Vincent Smeekens, Carine Wils, Jo Packet, Geert De Knijf & Luc Denys.

Meer lezen? Leyssen A., Scheers K., Smeekens V., Wils C., Packet J., De Knijf G. & Denys L. (2020).
Watervlakken versie 1.1: polygonenkaart van stilstaand water in Vlaanderen. Uitgave 2020. Rapporten

https://www.geopunt.be/search?facet=all&q=Watervlakken
mailto:kevin.scheers@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/watervlakken-versie-11-polygonenkaart-van-stilstaand-water-in-vlaanderen
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van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (40). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
Brussel.

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/watervlakken-versie-11-polygonenkaart-van-stilstaand-water-in-vlaanderen
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eDNA-detectie helpt bij vroegtijdig opsporen van Afrikaanse
klauwkikker

De Afrikaanse klauwkikker is een (semi-)aquatische kikkersoort die op veel plaatsen ter wereld een

invasief karakter ontwikkelt en zich in vele zoetwaterhabitats kan vestigen. Deze soort is afkomstig uit

Zuid-Afrika maar wordt wereldwijd gebruikt voor labo-onderzoek. De kikker eet eitjes en larven van de

inheemse amfibieën, waardoor hun voortplanting instort. Ook voor Europa werd een risicoanalyse

uitgevoerd omdat de kikker al in Portugal, Catalonië, op Sicilië en in Frankrijk zit.

In 2018 is een grote populatie Afrikaanse klauwkikkers ontdekt in een vijver in La Chapelle-

d’Armentières (Noord-Frankrijk), op slechts enkele kilometers van de Vlaams-Waalse grens. Doordat

deze kikkersoort aanzienlijke afstanden over land kan overbruggen en omdat ze erg tolerant is voor

vervuild water, bestaat het risico dat ze vroeg of laat de grens zal oversteken en zich ook bij ons

vestigt.

Om de klauwkikker tijdig te kunnen opsporen en gepast te kunnen ingrijpen, startte het INBO met het

uitrollen van een fijnmazige campagne om via eDNA een beginnende invasie van deze soort te kunnen

detecteren. We bemonsterden dit voorjaar een groot aantal poelen, sloten en kanalen in de

grensstreek op de aanwezigheid van Afrikaanse klauwkikker. Voorlopig vonden we geen DNA-sporen

van deze soort. De campagne zal ook de komende jaren voortgezet worden om de problematiek in

deze regio nauwlettend in het oog te houden en onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij een beginnende

invasie.
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Aan Franse zijde bekijkt men welke stappen ondernomen moeten worden om de soort te bestrijden

en de invasiedruk af te laten nemen.

Rein Brys, Jeroen Speybroeck, Loïc van Doorn & Tim Adriaens

mailto:rein.brys@inbo.be
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Natuurrapport 2020: De Vlaamse biodiversiteit heeft nood aan een
nieuw verhaal

Aan de hand van meer dan 150 indicatoren brengt het Natuurrapport 2020 de toestand van de Vlaamse

biodiversiteit uitgebreid in beeld. De cijfers tonen aan dat het natuurbeleid dringend nood heeft aan een

nieuwe aanpak: het belang van biodiversiteit voor onze samenleving moet ook in andere beleidsdomeinen

en sectoren weerklank vinden.

Het rapport schuift een aantal aanbevelingen naar voor die geënt zijn op de nieuwe Europese

biodiversiteitsstrategie 2030. Naast klassiekers als de beschermde gebieden vergroten en verbinden, passeren

ook suggesties voor een breed gedragen herstelplan, met concrete doelen voor verschillende

maatschappelijke sectoren, en de nood aan fundamentele maatschappelijke veranderingen de revue.

De biodiversiteit in Vlaanderen staat onder zware druk:

Onze natuurgebieden zijn te klein en vormen eilandjes in een zee van bebouwing, infrastructuur en

intensief landbouwgebied.

Ze worden overspoeld door een overdaad aan voedingsstoffen en vervuiling.

De klimaatverandering en de komst van invasieve uitheemse soorten brengen de natuur verder uit

balans.
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Op maandag 14 december stelden we het Natuurrapport online voor. U kan de opname ervan hier nog eens
bekijken.

Ondanks de zware druk blijven, dankzij de inspanningen van het natuurbeleid, de oppervlaktes van onze

meest kwetsbare natuurlijke ecosystemen de laatste decennia toch behouden of nemen ze licht toe. Een

groter deel van onze natuur wordt nu beschermd en natuurgericht beheerd. Maar die successen leiden niet

automatisch tot een betere ecosysteemkwaliteit of een herstel van bedreigde populaties. Daarvoor daalt de

druk vanuit de omgeving onvoldoende. Bovendien gaan verbeteringen in Vlaanderen vaak gepaard met een

toenemende druk op de biodiversiteit elders in de wereld.

Team Natuurrapport

Meer weten? Schneiders A., Alaerts K., Michels H.,Stevens M., Van Gossum P., Van Reeth W., Vught I. (2020).
Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Mededelingen van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (2). Brussel.

Voorstelling Natuurrapport
from INBO

1:57:46

mailto:katrijn.alaerts@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/natuurrapport-2020-toestand-van-de-natuur-in-vlaanderen
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/512901353
https://vimeo.com/inbo
https://vimeo.com/512901353
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Spork afkomstig uit Italië niet beter aangepast aan zomerdroogte
dan lokale herkomst

Met de klimaatwijziging krijgen we intensere droogteperiodes, gevolgd door korte maar hevige

regenval. We onderzochten of het aanplanten van zuidelijke herkomsten van bomen en struiken in

Vlaanderen, als anticipatie op deze zomerdroogtes, zinvol zou zijn. De veronderstelling is dat zuiderse

herkomsten hitte en droogte beter kunnen doorstaan.

Wij bootsten de voorspelde droogteperiodes na door in de zomer sporkplanten in een serre een tijdje

geen water meer te geven en te zien hoe deze planten hierop reageerden. We keken naar sporken

afkomstig uit Zweden, Vlaanderen en Italië.

Tegen alle verwachting in vertoonden de Italiaanse planten sneller en hevigere droogtesymptomen

dan de Vlaamse en Zweedse. We zagen dat deze planten grotere bladeren hadden, met meer

huidmondjes aan de onderkant. Doorheen de huidmondjes wisselen planten koolstofdioxide en

waterdamp uit met de omgeving, wat de groei mogelijk maakt, maar het maakt hen ook gevoelig voor

uitdroging.

Dit resultaat suggereert dat het transporteren van planten vanuit het zuiden van Europa naar het

noorden misschien niet altijd het gewenste resultaat zal opleveren.

Kristine Vander Mijnsbrugge

Meer lezen? Counter-Intuitive Response to Water Limitation in a Southern European Provenance of
Frangula alnus Mill. in a Common Garden Experiment, in: Forests 2020, 11(11), 1186; 

mailto:Kristine.vandermijnsbrugge@inbo.be
https://doi.org/10.3390/f11111186
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Advies in de kijker: het kweken van vliegend hert als
herstelstrategie

In de gemeente Beersel (Vlaams-Brabant) komen nu nog twee populaties vliegend hert voor, één in

Huizingen-Lot en één in Alsemberg. Door grondwerken aan de Menisberg in Huizingen verdween daar

een belangrijk deel van de habitat van de kever. Op basis van de transecttellingen langsheen het

vernielde talud stelden we vast dat de populatie er lokaal met 43 % afnam.

Samen met Natuur en Bos, het INBO, de vzw Natuurpunt en de vzw Pro Natura stelde de gemeente

een herstelstrategie op. Die bestaat uit herstel van de habitat (herstel op lange termijn), aanleg van

broedhopen in de omgeving (herstel op middellange termijn) en een kweekprogramma (herstel op

korte termijn).

In dit advies beschrijven we op welke manier de kweek het best gebeurt, o.a. om een voldoende

genetische variatie te verzekeren. Daarnaast bekijken we hoe het opnieuw uitzetten kan gebeuren en

welke opvolging noodzakelijk is.

Lode De Beck

mailto:lode.debeck@inbo.be
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