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Visbestand in Sigmagebieden op goede weg 

De Sigmagebieden willen naast overstromingsveiligheid tegelijk ook nieuwe kansen bieden aan natte
natuur. Het INBO monitort de evolutie van het visbestand op twee plaatsen: de Oude Schelde en het
Zennegat.

In de Oude Schelde vingen we in totaal 17 soorten. De soortendiversiteit neemt toe ten opzichte
van vorige jaren. Blankvoorn was zowel in het voor- als in het najaar de meest gevangen soort. De
aanwezigheid van snoek als toppredator is een teken dat de habitatkwaliteit goed is. We vingen
minder Chinese wolhandkrabben dan vroeger. De krabbenvanger in de Driesesloot doet dus
waarschijnlijk zijn werk. We stelden ook vast dat verschillende zoetwatersoorten niet alleen
opgroeien in het gebied, maar er zich ook voortplanten.

In het Zennegat vingen we in totaal 15 soorten. Ook hier zien we dat de soortendiversiteit
toeneemt. In dit overstromingsgebied was brakwatergrondel de meest gevangen soort. We vingen
ook kopvoorn. Dat is merkwaardig omdat deze soort zeldzaam is in het Dijlebekken. Mogelijk zijn
deze vangsten een gevolg van herintroducties  in het bovenstroomse gedeelte van de Dijle. Ook
voor het Zennegat kunnen we besluiten dat de meeste vissen er zich voortplanten én er een tijdje
opgroeien.

Jan Breine, Wim Mertens

mailto:jan.breine@inbo.be
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Meer lezen? Breine J., De Bruyn A., Galle L., Lambeens I., Maes Y., Terrie T., Van Thuyne G. & W. Mertens
(2021). Visbestandopnames in Sigmagebieden (2020). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek 2021 (2). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI:
.doi.org/10.21436/inbor.29272283

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/visbestandopnames-in-sigmagebieden-2020
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INBO en de Blue Deal

De Vlaamse regering lanceerde de Blue Deal, een ambitieus plan om Vlaanderen klimaatrobuust te
maken in de strijd tegen waterschaarste en droogte.  

Natte natuur als een spons
De Blue Deal erkent hoe belangrijk het is om water vast te houden. Het project ‘natte natuur’ moet
deze ecosysteemdienst herstellen en zorgen dat wetlands niet meer verdwijnen. Ook moet er een
einde komen aan de structurele verdroging en watertekorten. 

INBO ondersteuning
INBO wil zijn ecohydrologische kennis graag inzetten om de Blue Deal uit te rollen. Zo willen we
meewerken om waterrijke gebieden te herstellen op een duurzame en kostenefficiënte manier. Daarom
overhandigde het INBO een beleidsnota aan het kabinet van minister Demir. De nota bevat een
overzicht van onze expertise en pleit voor een vertegenwoordiging van het INBO in de Taskforce
Droogte. U kan ze onder dit artikel downloaden.

Suggesties voor Blue Deal 
De nota somt ook een aantal noden op die ontbreken in de huidige Blue Deal, onder andere:

een grootschalig, integraal kader waarbinnen lokale maatregelen gericht(er) kunnen passen 

haalbare ecologische doelstellingen en beheer- en herstelrichtlijnen voor stilstaande wateren 
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droogterisicokaarten voor diverse vegetatietypes  

ecologische afvoercriteria (e-flows) voor het herstel van de natuurlijke afvoerdynamiek van
waterlopen

optimalisatie van de ecosysteemdiensten van natte natuur 

Patrik Oosterlynck, Erika Van den Bergh, Jeroen Van Wichelen

mailto:jeroen.vanwichelen.be
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Aziatische schimmel bedreigt gezondheid van es

Het vals essenvlieskelkje veroorzaakt de essenziekte of essentaksterfte. De invasieve schimmelinfectie
verspreidde zich vanuit Noordoost-Europa razendsnel over het hele continent. In Vlaanderen stelden
we vanaf 2010 massale sterfte van jonge aanplantingen vast.

Over de evolutie bij oudere bomen hadden we aanvankelijk echter weinig gegevens. Daarom volgen
we sinds 2014 jaarlijks de toestand op van 252 bomen in oudere bossen, verspreid over 29
proefvlakken: 

16,3 % van de bomen is ondertussen afgestorven. 

meer dan de helft van de bomen is beschadigd, dit zijn bomen met meer dan 25 % bladverlies. 

In de meeste proefvlakken gaat de toestand verder achteruit. De grootste schade komt voor op natte
standplaatsen en bij jonge bomen.

Typische ziektesymptomen zijn bladverkleuring, afgestorven takken, waterscheutvorming en necrose,
afgestorven weefsel. Eén op de vijf bomen vertoont necrose aan de stamvoet. Bijna evenveel bomen
zijn ook door andere schimmels geïnfecteerd. Vaak gaat het om een aantasting door honingzwam, die
wortelsterfte en houtrot veroorzaakt. De essenziekte verzwakt de bomen en veroorzaakt sterfte, maar
dus vaak in combinatie met andere factoren.
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Een klein deel van de essenpopulatie vertoont een zekere ziektetolerantie. Daarom is het belangrijk
om gezonde essen te beschermen en niet te kappen. Zo kunnen ze voor natuurlijke verjonging zorgen.
Voor nieuwe aanplantingen is het uitkijken naar de selectie en opkweek van ziektetolerante bomen.
Ondertussen kan es wel in kleine groepjes in menging met andere soorten aangeplant worden, maar
het is niet uitgesloten dat de ziekte de jonge bomen opnieuw aantast.

Geert Sioen

Meer lezen: Sioen, G., Verschelde, P., De Haeck, A., Roskams, P., Steenackers, M., & De Cuyper, B. (2020).
De gezondheidstoestand van es in Vlaamse bossen: Resultaten uit de permanente steekproef 2014-
2019. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 51). Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek. https://doi.org/10.21436/inbor.19362850

Foto: aangetaste es met afgestorven takken in het Grotenhoutbos (provincie Antwerpen)

mailto:geert.sioen@inbo.be
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Perspectieven voor bestrijding essenziekte

Bepaalde chemische stoffen in de bast van essen maken deze minder gevoelig voor de essenziekte. Dat
blijkt uit laboanalyses die gebeurden op door ons geselecteerde bomen .

Het INBO onderzoekt sinds 2014 de essenziekte in een Europese herkomstproef van gewone es. In deze
proefbeplanting plantten we 5400 essen van verschillende Europese herkomsten. Het doel was om die
exemplaren te vinden die weinig gevoelig zijn voor de ziekte. We selecteerden onlangs enkele
tientallen essen die na 6 jaar nog altijd weinig ziektesymptomen vertonen. Deze bomen worden nu
vegetatief vermeerderd om teeltmateriaal op de markt te brengen voor nieuwe bossen. 

Een internationaal onderzoeksteam zocht in de door ons geselecteerde essen naar specifieke
chemische stoffen in de bast, die  samenvallen met een verminderde gevoeligheid voor de essenziekte.
Van twee chemische stoffen (cumarines) toonden we aan dat ze verhoogd aanwezig zijn in de bast
van tolerante essen en zeer weinig in gevoelige essen. 

Laboanalyses bevestigden bovendien dat het verhoogd niveau van beide stoffen de groei van  het vals

essenvlieskelkje sterk afremt. Die stoffen kunnen nu ingezet worden als snelle merkers voor tolerantie
aan essenziekte. Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in de werking en
genetische achtergrond van deze stoffen. 

Marijke Steenackers  en Kurt Schamp

Meer lezen: Miguel Nemesio-Gorriz, Riya C. Menezes , Christian Paetz , Almuth Hammerbacher, Marijke
Steenackers , Kurt Schamp , Monica Höfte , Aleš Svatoš , Jonathan Gershenzon and Gerry C. Douglas. 

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/essenziekte-bedreigt-de-es-in-tal-van-europese-landen
mailto:marijke.steenackers@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/canditate-metabolites-for-ash-dieback-tolerance-in-fraxinus-excelsior
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Candidate metabolites for ash dieback tolerance in Fraxinus excelsior. Journal of experimental botany
(2020), Volume 71, Issue 19, Pages 6074–6083.

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/canditate-metabolites-for-ash-dieback-tolerance-in-fraxinus-excelsior
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Advies in de kijker: Advies over het genetisch verrijken van de
populatie kamsalamanders in Bos van Aa in Zemst

Vijftig jaar geleden zaten er veel kamsalamanders in het Bos van Aa in Zemst, maar tientallen jaren

erna was niet geweten of er nog aanwezig waren. Natuurpunt vzw wou deze Europees beschermde

soort alle kansen geven en stemde het beheer van het gebied erop af. In het najaar van 2006 groeven

ze twee poelen en in 2007 vonden ze de eerste exemplaren. Sindsdien wordt de soort er jaarlijks

geteld. Doorheen de jaren groeide de populatie aan, maar in 2019 was er een sterke terugval.

Een genetische analyse door het INBO toonde aan dat de genetische diversiteit van de

kamsalamanderpopulatie er zeer laag is. Blijkbaar is natuurlijke instroom vanuit andere populaties

afwezig of ontoereikend om de populatie te versterken.

Bijplaatsen van individuen van elders zorgt voor genetische verrijking en kan een oplossing bieden.

Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. In ons advies bespreken we de genetische

aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. We geven ook drie scenario’s voor de praktische

uitvoering ervan, en richtlijnen voor de genetische opvolging.

Lieve Vriens

Meer lezen: Advies over het genetisch verrijken van de populatie kamsalamanders in Bos van Aa in
Zemst

Foto: Kamsalamander (Yves Adams - Vildaphoto)

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/advies-over-het-genetisch-verrijken-van-de-populatie-kamsalamanders-in-bos-van-aa-in-zemst
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Grote veranderingen in aanwezigheid van mossen de laatste 40
jaar

Samen met leden van de werkgroep Bryologie en Lichenologie bracht het INBO de aanwezigheid van

mossen in grote delen van Vlaanderen in kaart. We vergeleken daarbij twee periodes, namelijk van 1980

tot 1999 en van 2000 tot 2019.

Aan de hand van die data publiceerden we een Rode Lijst van de mossen in Vlaanderen én een

voorlopige verspreidingsatlas. ‘Voorlopig’ want vooral delen van Oost- en West-Vlaanderen zijn nog

onvoldoende bestudeerd.

Er zijn opvallende verschillen tussen de twee bestudeerde periodes:

Mossen op bomen en struiken zijn spectaculair teruggekeerd. Het gaat om het vliermos en de

gekroesde haarmuts. Die waren in de tweede helft van de twintigste eeuw uit grote delen van

Vlaanderen verdwenen door de zware luchtverontreiniging met zwaveldioxide.

Zuidelijke soorten vonden door de klimaatopwarming hun weg naar ons land. Een voorbeeld is het

dwergwratjesmos. Dat werd voor het eerst waargenomen in ons land in 1985 en is sinds 2000 op

bijna 40 % van de goed onderzochte plaatsen gevonden.

Soorten met een meer noordelijke verspreiding zoals boomfranjemos en heidefranjemos staan op

de rand van uitsterven.



Grote veranderingen in aanwezigheid van mossen de laatste 40
jaar | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Gemaakt op 25/02/2021

Ook veel mossen van heideterreinen en voedselarme veengebieden, en soorten van steilkantjes in

bossen krijgen het erg moeilijk, met name in de groep van de levermossen.

Wouter Van Landuyt

Meer lezen: Van Landuyt W., De Beer D., Raeymaekers G., Nagels C., Hoste S., Reyniers J., Slembrouck J.,
Sotiaux A., Van Acker K. (2020). Voorlopige verspreidingsatlas van de Hauw-, Lever en Bladmossen van
Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (46). Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Foto: vliermos, een soort die vooruitgaat (INBO)

mailto:wouter.vanlanduyt@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/voorlopige-verspreidinsgsatlas-van-de-hauw-lever-en-bladmossen-van-vlaanderen
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Natuurrapport 2020: aanbevelingen voor exotenbeheer en -beleid

Wie meer wil weten over de toestand van uitheemse soorten in Vlaanderen kan grasduinen in het

uitgebreide achtergrondrapport ‘Invasieve exoten in Vlaanderen' bij het Natuurrapport 2020. Het

rapport beschrijft de huidige situatie en impact van uitheemse soorten in Vlaanderen. Het geeft via

een aantal gevalstudies een overzicht van de initiatieven op het gebied van preventie, snelle respons en

beheer. Het beschrijft succesvolle voorbeelden van beheer en gaat dieper in op een aantal opkomende

exoten.

Europa legt preventief verbodsbepalingen op over bezit, gebruik, transport en introductie van invasieve

soorten. Europa verplicht ons ook om actieplannen op te stellen voor preventie van introducties en om

beheerregelingen uit te werken voor specifieke soorten(groepen).

Het rapport formuleert ook beleidsaanbevelingen en beschrijft acties om invasieve soorten in

Vlaanderen beter aan te pakken:

stel een lijst op met voor Vlaanderen zorgwekkende invasieve soorten

coördineer beter de bestrijding op het terrein

verbeter open datastromen voor snelle opsporing

ondersteun de praktijkgemeenschap exotenbeheer

werk aan een brede sensibilisering van doelgroepen.

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/invasieve-exoten-in-vlaanderen-toestand-en-beleidsaanbevelingen
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/natuurrapport-2020-toestand-van-de-natuur-in-vlaanderen
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Tim Adriaens, Inne Vught

Meer lezen: Adriaens T., Cartuyvels E., Denys L., Devisscher S., Oldoni D., Packet J., Provoost S., Scheers
K., Soors J., Vandevoorde B., Vandekerkhove K., Verreycken H., Van Landuyt W., Vught I. (2020). Invasieve
Exoten in Vlaanderen: toestand en beleidsaanbevelingen. Achtergrondrapport bij het Natuurrapport
2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (41). Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.

Foto: donker kaasjeskruid, een voorbeeld van een exoot die zich via bloemzaadmengsels heeft
gevestigd en sterk uitbreidt in Vlaanderen (INBO)

mailto:tim.adriaens@inbo.be
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Mopsvleermuizen blijven cool

In een voormalig militair complex in West-Polen houdt een populatie mopsvleermuizen hun

winterslaap. Door de klimaatverandering verhuisden ze daarvoor van diep ondergrondse tunnels naar

koelere bovengrondse bunkers. Dat blijkt uit vleermuistellingen sinds 1999.

In Vlaanderen was de mopsvleermuis verdwenen, maar enkele jaren geleden dook ze weer op. Om te

zorgen dat ze niet opnieuw verdwijnt, moeten we zorgen dat ze zich hier kan voortplanten, voedsel

vinden en overwinteren. Uit dit onderzoek leren we dat ze koele plaatsen met een stabiele
temperatuur nodig hebben om te overwinteren, en dat klimaatverandering ervoor kan zorgen dat
de keuze van overwinteringsplaatsen verandert.

Uit de tellingen in Polen bleek dat het aantal vleermuizen de laatste 12 jaar sterk begon te dalen in de

ondergrondse tunnels. Tegelijkertijd steeg het aantal vleermuizen in de bunkers. Dit liep parallel met

een stijgende wintertemperatuur. Door temperatuurloggers te hangen in de tunnels en de bunkers

kwamen we te weten dat de bunkers nu bruikbaar werden waar ze vroeger te koud waren.

Hierdoor verplaatste een deel van de vleermuispopulatie zich van de tunnels naar de bunkers, vooral

omdat de temperatuur daar tegelijk laag en stabiel is. Op korte termijn leidde de opwarming dus tot

een groter aanbod aan overwinteringsplaatsen. Voor het behoud van de populatie is het belangrijk

dat ook deze nieuwe overwinteringsplaatsen voldoende bescherming genieten. Nog verdere

opwarming kan er wel voor zorgen dat ze geen voldoende koele overwinteringsplaatsen meer vinden.

Luc De Bruyn & Ralf Gyselings

mailto:luc.debruyn@inbo.be
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Meer lezen: Temperature driven hibernation site use in the Western barbastelle Barbastella
barbastellus (Schreber, 1774)

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/temperature-driven-hibernation-site-use-in-the-western-barbastelle-barbastella-barbastellus-schreber-1774
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Zijn de waterkrachtcentrales van het Albertkanaal visveilig?

Het INBO onderzocht de impact van de waterkrachtcentrale in Ham op het visbestand van het

Albertkanaal. We testten hoeveel schade vissen ondervinden van de schroeven van de centrale tijdens

het ‘turbineren’ van water. Daarbij stroomt het water in de schroef naar beneden, wat de schroef doet

draaien. De visschade was niet verwaarloosbaar.

De schroeven zijn de grootste Archimedesschroeven van hun type ter wereld . Ze kunnen 3, 4 en 5 m³
water per seconde turbineren.

Om de schade te bepalen werd de toestand onderzocht van brasems, blankvoorns en palingen die

samen met het water de centrale passeerden. We noteerden of ze levend of dood waren en

onderzochten de eventueel opgelopen verwondingen. We lieten ook speciale sensoren de schroef

passeren om druk en impact erop te meten.

We ontdekten dat de schadelijkheid van de schroeven niet verwaarloosbaar is en sterk verschilt per

soort:

blankvoorns en palingen kwamen grotendeels ongeschonden uit de turbine

meer dan de helft van de brasems was dood of zwaar gewond

De sensoren leerden ons dat de verwondingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door botsing met de

schoepen of beknelling tussen de schroeven en de halfopen buis, maar niet door grote veranderingen
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in druk.

We onderzoeken nu een aantal technieken om de vissen zoveel mogelijk uit de schroeven te houden.

Ine Pauwels

Meer lezen: Baeyens, R., Pauwels, I., Buysse, D., Mouton, A., Vergeynst, J., Papadopoulos, I.,
Demaerteleire, N., Pieters, S., Gelaude, E., Robberechts, K., Verhelst, P., Vermeersch, S., Vandamme, L.,
Coeck, J., 2019. Monitoring van de effecten van de pompinstallatie en waterkrachtcentrale te Ham op
het visbestand in het Albertkanaal. Reports from the Research Institute for Nature and Forest Brussels,
Belgium.

Foto: de waterkrachtcentrale op het Albertkanaal ter hoogte van de scheepvaartsluizen van Ham (De
Vlaamse Waterweg NV)

mailto:ine.pauwels@inbo.be
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Natuurlijke én klimaatbestendige oevers voor de Zeeschelde

De dijken van de Zeeschelde beschermen ons tegen overstromingen maar ze eroderen door het getij

en de drukke scheepvaart. In het verleden was breuksteenbestorting steevast de oplossing om erosie

van de oevers tegen te gaan.

Slikken en schorren breken echter op een natuurlijke manier de golfslag nog voor die de dijk bereikt.

Ze vormen dan ook een ecosysteemdienst waar we maximaal gebruik van moeten maken.

Daarboven hoeven we erosie ook niet steeds te verhinderen. Het hoort immers bij de natuurlijke

evolutie van opbouwen en afbrokkelen.

Het INBO ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv een gedetailleerde oeverbeheeratlas

voor de Zeeschelde. De natuurlijke slik-schor cyclus krijgt hierin maximaal kansen, maar waar nodig

stellen we harde maatregelen zoals breuksteen voor. Een set beslisregels houdt rekening met de

breedte en helling van slik en schor en met de plaatselijke stroming en golfslag, en leidt zo naar de

maatregelen die nodig zijn op die plaats.

Het oeverbeheer moet ook klimaatbestendig en duurzaam zijn: waterstanden stijgen,

stromingspatronen en golfslag veranderen en de schorrand kan zich verplaatsen. De atlas moet

daarom om de drie jaar een update krijgen.

Gunther Van Ryckegem, Erika Van den Bergh

Meer lezen: Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Elsen R. & Van Braeckel A.(2021). Duurzaam beheer van
schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de Schelde

mailto:gunther.vanryckegem@inbo.be
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oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6). Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.
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Wegens succes verlengd: meetnetten voor prioritaire soorten

Via het project Meetnetten.be willen het INBO en Natuur en Bos betrouwbare informatie verzamelen

over prioritaire dier- en plantensoorten in Vlaanderen. Dat gebeurt in samenwerking met vele

vrijwilligers via Natuurpunt Studie. Die samenwerking wordt verlengd voor de periode 2021-2025.

Prioritaire soorten zijn de soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, zoals kamsalamander en

gevlekte witsnuitlibel, en andere soorten die prioritair zijn voor het Vlaamse natuurbeleid zoals

heivlinder, vuursalamander en honingorchis.

Naast de bestaande meetnetten verwelkomen we ook een aantal nieuwe meetnetten:

de ‘moeilijk telbare’ soorten heikikker, poelkikker en gladde slang

winter- en uitvliegtellingen van vleermuizen

vermiljoenkever

Meetnetten.be doet beroep op citizen science: vrijwilligers voeren de tellingen uit. Natuurpunt Studie

staat in voor de coördinatie en aansturing van de vrijwilligers en het INBO verwerkt de telgegevens. De

tellingen gebeuren volgens vaste protocols. Zo bekomen we betrouwbare informatie voor de

onderbouwing van het beleid en de rapportering naar Europa.

http://www.meetnetten.be/
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Ondanks de moeilijke omstandigheden door droogte en de coronacrisis was 2020 opnieuw een

succesjaar: de meeste geplande tellingen konden correct worden uitgevoerd. We danken dan ook de

vele vrijwilligers voor deze inspanning.

Toon Westra, Sam Van de Poel, Jeroen Speybroeck, Frederic Piesschaert, Hannes Ledegen, Marc Pollet

Foto: gladde slang, een moeilijk waarneembare soort (Yves Adams - Vildaphoto)

mailto:toon.westra@inbo.be
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Groen-blauwe ruimtes in de stad goed voor mentale
weerbaarheid van bewoners

Groen-blauwe ruimtes in een stad zijn alle natuurlijke en halfnatuurlijke landschapselementen in het

“grijze” landschap van de stad. Interviews in het project NAMED tonen aan dat die ruimtes een gevoel

van ontsnapping aan de drukte van de stad geven en een onderbreking van de dagelijkse routines

vormen.

Geïnterviewden voelen zich verbonden met de natuur, willen de natuur verkennen, frisse lucht halen,

relaxen en zo ‘de batterij herladen’. Structurele diversiteit (bloeiende planten, grote bomen, fonteinen,

…), grote parken en ingesloten meer intieme groen-blauwe ruimtes versterken dit effect.

Maar de nabijheid van natuur is niet iedereen gegund. Bewoners in buurten gekenmerkt door een

lagere socio-economische status ervaren een duidelijk gemis van natuur in hun buurt. Dit vertaalt zich

al snel in kleine burgerinitiatieven zoals een buurtcompost, moestuin of het aanleggen van

bloemenperkjes onder bomen. Die initiatieven zorgen voor zowel een betere sociale samenhang als

meer netheid.

Dit alles bleek tijdens “walking interviews” in verschillende wijken van het Brussels Gewest. Tijdens

zulke wandeling door de leefomgeving van de deelnemer peilde de onderzoeker naar welke factoren

en elementen van de buurt van invloed waren op de gemoedstoestand van de deelnemer. Onder dit

artikel vindt u een lijst met kaartje van de favoriete Brusselse plekken van de geïnterviewden.
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Onze resultaten zijn in lijn met de Ulrich’s Stress Recovery Theory en de Kaplan en Kaplan’s Attention
Restoration Theory. Volgens die eerste theorie reduceren natuurlijke omgevingen stress door de

evolutionaire verbondenheid van de mens met natuur. Volgens de tweede theorie ondersteunen

natuurlijke omgevingen herstel van mentale vermoeidheid.

Michael Leone, namens Laura Lauwers, Madeleine Guyot, Ingrid Pelgrims, Roy Remmen, Kris Van den

Broeck, Hans Keune & Hilde Bastiaens.

Lees meer: Exploring how the urban neighborhood environment influences mental well-being using
walking interviews

Foto: Duden-park in Vorst, een van de interview-plaatsen (INBO)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-3539-9_4
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20Experience%20of%20Nature%3A%20A%20Psychological%20Perspective&author=R.%20Kaplan&publication_year=1989
mailto:michael.leone@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/exploring-how-the-urban-neighborhood-environment-influences-mental-well-being-using-walking-interviews
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Wat eet de wolf?

Sinds de wolf vaste voet aan de grond kreeg in Vlaanderen, staat de vraag naar zijn dagelijkse menu

sterk in de belangstelling. Het INBO analyseerde 105 wolvenuitwerpselen die ingezameld werden tussen

mei 2018 en december 2020. De onverteerbare voedselresten daarin, vooral haren en botfragmenten

geven de prooi van de wolf aan. De resultaten worden uitgedrukt als het percentage stalen waarin een

bepaalde prooisoort werd aangetroffen op het totaal aantal onderzochte stalen.

Ongeveer 90% (89,5%) van de stalen bevatte wilde hoefdieren zoals ree en everzwijn. Ze vormden

met voorsprong de frequentste prooicategorie.

Twee derde van de stalen (65,7%) bevatte ree, de belangrijkste prooisoort.

In ruim een kwart van de stalen (25,7%) zat everzwijn.

Op de tweede plaats staat vee, met 14,3%.

Ook haasachtigen leverden met 11,4% een wezenlijke bijdrage aan het dieet.

We identificeerden de prooien vooral op basis van microscopische eigenschappen van de haren. We

voerden daarom eerst een literatuurstudie uit en bouwden een eigen referentiecollectie op.
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In de herfst van 2020 stelden we een plotse toename vast van kleinvee, vooral schapen. Dit hoefde niet

te verwonderen: er was toen voor het eerst een nest opgroeiende wolven aanwezig. Deze jonge dieren

konden nog niet zelf jagen maar moesten wel dagelijks gevoed worden. Onbeschermd kleinvee bood

hen een gemakkelijke hap.

Dit onderzoek toont aan dat de hernieuwde aanwezigheid van de wolf verdere inspanningen vraagt

om het samenleven tussen mens en wolf mogelijk te maken, vooral via effectievere

beschermingsmaatregelen van vee.

Timo Van der Veken, Jan Gouwy, Koen Van Den Berge

Meer lezen: Van der Veken, T., Van Den Berge, K., Gouwy, J., Berlengee, F., & Schamp, K. (2021).
Voedselkeuze van de Wolf in Vlaanderen: Het op punt zetten van de methode en een eerste
verkenning. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 8). Instituut voor Natuur-
en Bosonderzoek. https://doi.org/10.21436/inbor.29337217

mailto:timo.vanderveken@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/voedselkeuze-van-de-wolf-in-vlaanderen
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