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Beste lezer,
Zoals gebruikelijk staan we in onze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar 

kort stil bij het afgelopen jaar en blikken we ook even vooruit naar het ko-

mende jaar.

Afgelopen jaar was een bijzonder succesvol jaar voor het Instituut voor Natuur- en Boson-

derzoek. In juli 2012 vielen we internationaal in de prijzen met de wijze waarop we onze 

organisatie vorm aan het geven zijn. De ESTIMA 2012-award (European Science, Technology 

and Innovation Management Award) was een erkenning voor een volgehouden inspanning 

op het gebied van organisatieontwikkeling.  Dat kwam ook tot uiting in de rangschikking 

van meest invloedrijke wetenschappelijke instellingen in Europa waar we met het INBO in-

tussen naar de zevende plaats zijn geklommen in de categorie ‘milieu- en natuuronderzoek’. 

Hoogtepunt van afgelopen jaar was ongetwijfeld het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012. Voor het eerst waagden we ons aan 

een beleidsevaluatie van natuurinstrumenten in het landbouwgebied. Goed verstaanbare aanbevelingen voor het beleid met bijho-

rende wetenschappelijke onderbouwing. De reacties waren positief en voor het eerst heeft onze organisatie ook ten volle impact 

buiten het eigen beleidsdomein. Maar ook elders werden onze bijdragen geapprecieerd: wetenschappelijke ondersteuning van de 

instandhoudingsdoelstellingen, het in kaart brengen van ecosysteemdiensten, rapportering van de Europese habitat- en vogel-

richtlijn en de wetenschappelijke ondersteuningen van heel wat beleidsprocessen binnen en buiten het beleidsdomein leefmilieu, 

natuur en energie.

Ook in 2013 timmeren we verder aan de weg. Niet alleen binnen landbouw maar ook in andere beleidsprocessen in de open 

ruimte kan het INBO immers een toegevoegde waarde bieden. Op deze wijze krijgt het biodiversiteitsonderzoek een plaats in alle 

beleidsprocessen met impact op natuur. Dit is absoluut noodzakelijk willen we het huidige verlies aan biodiversiteit stopzetten 

binnen afzienbare tijd.

Zo werken we vandaag met alle INBO-medewerkers aan morgen want als je vandaag niet aan morgen werkt, … zal er geen mor-

gen zijn.

Jurgen Tack

Administrateur-generaal

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 

16de  jaargang, januari 2013

SER Europe
De Society for Ecological 
Restoration  (SER) Europe 
is voortaan gevestigd op het 
INBO. Hierdoor versterkt het 
INBO zijn netwerking-positie 
met andere wetenschappe-
lijke instellingen in Europa.

Meer op blz. 3

ALTER-Net conferentie
Om de EU wetenschappelijk te ondersteunen 
in het realiseren van haar biodiversiteitsdoel-
stellingen, organiseert  het ALTER-Netcon-
sortium een internationale conferentie waar 
elk van de EU-doelstellingen kritisch wordt 
bekeken.

Meer op blz. 2
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INBO organiseert  ALTER-Net Conferentie 

“Wetenschappelijke 
onderbouwing van de 
EU-2020 Biodiversiteit-
strategie”
De Europese Unie (EU) concentreert zich in 
haar strategie rond het behoud en herstel 
van biodiversiteit op een zestal thema’s, 
waaraan zij steeds een aantal concrete doel-
stellingen koppelt. Deze gaan onder meer 
over het verder realiseren van de Europese 
Natura 2000-doelstellingen, over het behoud 
en verbeteren van ecosystemen en hun eco-
systeemdiensten, over duurzaam landbouw-, 
bosbouw- en visserijbeleid met het oog op 
biodiversiteitsbehoud en -herstel, en over het 
omgaan met invasieve exoten.
Om de EU wetenschappelijk te ondersteunen 
in het realiseren van haar doelstellingen, 
organiseert  het ALTER-Netconsortium medio 
april 2013 een 4-daagse internationale confe-
rentie, waar elk van de EU-doelstellingen kri-
tisch wordt bekeken. We willen onder andere 
nagaan of de EU-doelen haalbaar zijn, of alle 
nodige randvoorwaarden vervuld zijn en of de 
EU ambitieus genoeg is of juist te ambitieus. 
De conferentie stelt zich tot doel de EU con-
crete  wetenschappelijke ondersteuning te 
bieden, en daar waar mogelijk haalbare alter-
natieven aan te reiken. Tijdens de conferentie 
is er een extra symposium over ‘Biodiversiteit 
en Ecosysteemdiensten’.
De conferentie heeft plaats van 15 tot 18 
april 2013 in het augustijnenklooster St. 
Stephanus in Gent en wordt door het INBO 
georganiseerd. INBO maakt deel uit van het 
ALTER-Netconsortium, dat werd opgericht 
als onderdeel van het 6e kaderprogramma 
van de EU. Het consortium vormde daarin een 
zogenaamd Network of Excellence, waarin 
meer dan 20 instituten van over heel Europa 
een link willen leggen tussen wetenschap en 
(Europees) biodiversiteitsbeleid (voor land- 
en zoetwaterecosystemen), en waarbij men 
de onderzoeksstrategie van die instituten 
zoveel als mogelijk wilde doen samensporen 
met het biodiversiteitsbeleid en de noden van 
dat beleid. Na de periode van EU-fi nanciering 
tussen 2004 
en 2009, zette 
de meerder-
heid van de 
oorspronkelijk 
deelnemende 
instituten hun 
samenwerking 
voort in een 
door henzelf 
gefi nancierd 
consortium. 

INVEXO klokt af 
met stevige intentieverklaring   
Sinds 2010 is het INBO betrokken in het project Invexo waarin 24 partners werken 

rond onderzoek en beheer van Invasieve Exoten in Vlaanderen en Zuid-Nederland. 

Op het INBO stonden stierkikker en zomerganzen centraal. 

Het Invexo-eindsymposium, dat plaatsvond in 
’s Hertogenbosch op 27 september 2012, werden 
de resultaten van het project voorgesteld. De 
meer dan 200 deelnemers aan het symposium 
kregen een pittig panelgesprek voorgeschoteld 
met vertegenwoordigers van Brabants Land-
schap, Natuurpunt, Zuidelijke Land- en Tuin-
bouwfederatie, Hubertus Vereniging Vlaanderen, 
Provincie Noord-Brabant en Plant Research 
International. Er werd duchtig gediscussieerd 
over zin en onzin van exotenbeheer, haalbaarheid, 
verantwoordelijkheden en de kosten die daarmee 
gepaard gaan. Het programma werd afgesloten 
met een presentatie van de Europese Commissie 
die een tipje van de sluier lichtte over het lang-
verwachte nieuwe Europese beleidsinstrument 
rond invasieve exoten.

Naast een reeks algemene beleidsaanbevelingen 
voor de aanpak van invasieve soorten formuleer-
de Invexo ook aanbevelingen voor communicatie 
rond de problematiek en voor de aanpak van 
specifi eke probleemsoorten (stierkikker, zomer-

ganzen, exotische waterplanten en Amerikaanse 
vogelkers). De aanpak van een invasieve soort 
blijkt steeds maatwerk. De keuze om actief in te 
grijpen en de keuze van beheermaatregelen zelf 
hangen af van de soort, plaats en doelstelling van 
het beheer. 

De projectpartners ondertekenden alvast een 
intentieverklaring om te blijven samenwerken en 
de aanbevelingen uit Invexo in de praktijk om te 
zetten. Zo willen de partners duurzaam blijven 
samenwerken rond preventie, risicobeoordeling, 
meldingen van nieuwe uitheemse soorten, moni-
toring, bestrijding en beheer, kennisopbouw en 
communicatie. 

Meer weten? Download de projectbrochure en 
herbekijk alle presentaties op www.invexo.eu. De 
eindrapporten van alle casussen binnen het pro-
ject verschijnen weldra ook op de website.

Maurice Hoffmann,  maurice.hoffmann@inbo.be
Tessa Van Santen,  tessa.vansanten@inbo.be

De deelnemers aan het debat, vnlr: J. Baan - directeur Landschap, Noah Janssen - afdelingshoofd Na-
tuur, Natuurpunt Vlaanderen, P. de Koeijer - voorzitter Zuidelijke Land- en Tuinbouwfederatie (ZLTO), 
Gert Michiels - Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), J. van der Schroeff (Provincie Noord-Brabant) en 
B. Lotz - Wageningen UR - Plant Research International. (Foto Patrick Vanhopplinus)

Tim Adriaens, tim.adriaens@inbo.be



 

Maatschappelijke zetel 
“SER” voortaan op  
het INBO
De Society for Ecological Restoration (SER) 
is een expertennetwerk van wetenschappers, 
beleidsmensen en belanghebbenden die 
zich inzetten voor het delen en uitdragen van 
praktijkgerichte kennis rond natuurherstel en 
natuurontwikkeling in al  de facetten ervan.  
Op wereldvlak is SER in deze hoedanigheid 
officiële partnerorganisatie van onder andere 
de International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN), het Ramsarbureau en het Se-
cretariaat van de Conventie voor Biodiversi-
teit. SER produceert verschillende publicaties, 
waaronder het wetenschappelijk tijdschrift 
Restoration Ecology en een boekserie over 
Ecological Restoration. SER Europe is vooral 
bekend van zijn tweejaarlijkse wetenschap-
pelijke conferenties. Zo was INBO de lokale 
organisator van de SER 2008-conferentie 
in Gent, met 500 deelnemers voorlopig het 
grootste evenement dat door INBO ooit is 
georganiseerd. Andere activiteiten zijn het or-
ganiseren van “summer schools” en regionale 
workshops. SER Europe bouwt ook aan een 
onlineraadpleegbare, wetenschappelijke ken-
nisdatabank inzake natuurherstel in Europa.

Afgelopen jaar kreeg SER Europe een statuut 
als Internationale NGO naar Belgisch recht. 
De officiële erkenning laat toe om nauwer 
samen te werken met de Europese Commissie 
en te participeren in Europese adviesver-
lening, vergaderingen of projecten. Onder 
meer met de beleidsdoelstelling “herstel van 
15 % van gedegradeerde ecosystemen te-
gen 2020”, zoals opgenomen in de Europese 
Biodiversiteitsstrategie 2020, staat Europa 
immers voor grote uitdagingen. De zetel 
(postadres) van SER Europe is gevestigd op 
INBO in Brussel.  Hierdoor versterkt INBO zijn 
netwerking-positie met andere wetenschap-
pelijke instellingen in Europa en onrecht-
streeks is er bijkomende betrokkenheid bij 
de wetenschappelijke ondersteuning van het 
Europese natuurbeleid, wat ook een potenti-
ele meerwaarde biedt voor de doorvertaling 
naar het Vlaamse niveau (en vice versa). 

Meer info over SER vind je op www.ser.org en 
www.ser-europe.org .

www.inbo.be

Het natuurtype met periodiek onder water staande graslanden ook wel “verbond 

van de grote vossenstaart” genoemd (Alopecurion pratensis of kortweg Alope-

curion) is in Vlaanderen uiterst beperkt gedocumenteerd. Kensoorten voor dit 

natuurtype zijn aanvaard op basis van internationale literatuur en niet echt ge-

staafd door een optimum in Vlaamse vegetatiekundige tabellen. Goed ontwikkelde 

voorbeelden zijn ook zeldzaam geworden of nagenoeg onbestaande in Vlaanderen. 

In het verleden zijn al vele discussies gevoerd over de precieze vegetatiekundige 

afbakening van deze graslanden. 

Bij het opstarten van het standplaatsonderzoek voor deze grotevossenstaartgraslanden eind 2011was 
het wenselijk een eenduidige definitie voor dit verbond te hanteren. Dit standplaatsonderzoek getrok-
ken door de INBO-onderzoeksgroep Milieu en Klimaat in samenwerking met de onderzoeksgroep 
Monitoring Biodiversiteitsbeleid heeft als doel de karakterisatie van abiotische standplaatscondities.

De 200 vegetatieopnamen gemaakt in het kader van dit standplaatsonderzoek verspreid over geheel 
Vlaanderen, samen met alle andere graslandopnamen waarover we konden beschikken, werden ge-
bruikt om de vegetatiekundige positie van deze grotevossenstaartgraslanden in Vlaanderen verder te 
onderbouwen. In eerste instantie werd getracht om betere en minder goed ontwikkelde grotevossen-
staartgraslanden met een set karakteristieke soorten via clusteranalyses af te bakenen, maar het werd 
al snel duidelijk dat dit natuurtype zich moeilijk laat classificeren. Nieuwe kunstgrepen waren dan ook 
nodig: er werden verschillende indexen berekend, geprojecteerd in GIS en onderling vergeleken. 

Nu deze biotische afbakeningsoefening is afgerond en de eerste laboresultaten binnenlopen, kriebelt 
het om verder werk te maken van de volgende stap: het in beeld brengen van abiotische standplaats-
karakteristieken…

Meer lezen: Raman M. en De Becker P. (2012). Biotische afbakening van het Alopecurion in Vlaande-
ren. What’s in a name? Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (60). Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

          

Alopecurion, what’s in a name

Kris Decleer, kris.decleer@inbo.beMaud Raman, maud.raman@inbo.be  -  Piet De Becker, piet.debecker@inbo.be
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In- of uitschrijven op deze 
nieuwsbrief kan via een 
seintje naar: 
INBO nieuwsbrief
Kliniekstraat 25,1070 Brussel
T. 02 525 02 00 - F. 02 525 03 00
nieuwsbrief@inbo.be
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Zeg maar hybride tegen berg- of veldiep?
We hebben in Vlaanderen maar enkele 
inheemse olmensoorten die ook nog 
eens erg op elkaar gelijken. Zo is er de 
veldiep, de bergiep en de steeliep, waar-
van de eerste twee met elkaar kunnen 
hybridiseren. Door de desastreuze iepen-
ziekte (DED: Dutch Elm Disease) werden 
vooral de eerste twee soorten sterk in 
aantal gereduceerd.Het is niet zo dat de 
steeliep ongevoelig is voor de DED, hij 
wordt alleen minder gesmaakt door de 
kevers die de ziekte verspreiden.

De steeliep heeft echter wel zoals de 
andere olmen te kampen met habitat-
verlies en –fragmentatie. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat ons onderzoek 
een lage genetische diversiteit voor deze 
soorten aan het licht bracht. Voor de 
veldiep en zijn hybriden kwam er nog bij 
dat ze zich vooral klonaal bleken voort te 
planten via wortelopslag.

Een opvallend resultaat was dat 77 % van 
de genetisch geïdentifi ceerde hybriden 
in Vlaanderen morfologisch als een van 
beide zuivere soorten werd herkend. Ook 
bleek een meerderheid van de onder-
zochte plaatsen hybriden te bevatten. 
Het gaat niet alleen over hybriden van de 
eerste generatie maar ook over terug-
kruisingen met een van de oudersoorten, 
waardoor het alleen maar moeilijker 
wordt om ze op basis van uiterlijke ken-
merken te herkennen. 
Bovendien vonden we meermaals de 
oude cultivar ‘Klemmer’ onder de be-
monsterde olmen. Daarnaast zaten er 
nakomelingen tussen van dezelfde culti-
var, en ook van ‘Belgica’ en ‘Major’. Dat 
er geen duidelijke genetische structuur 
te vinden was en er op verschillende 
locaties genetisch dezelfde bomen wer-
den gevonden, leek de eeuwenlange 
menselijke invloed te ondersteunen. 

Karen Cox, karen.cox@inbo.be
An Vanden Broeck, an.vandenbroeck@inbo.be

Maakt groen gelukkig?
Uit een vergelijkend onderzoek van twee voor de rest zeer vergelijkbare Gentse stads-
buurten blijkt dat mensen die in een groenere buurt wonen zichzelf een stuk beter 
voelen dan mensen die in een minder groene buurt wonen. Dat uit zich in hoe ze zelf 
hun gezondheid, hun lichamelijk functioneren en hun gelukkig zijn evalueren. Vroegere 
studies hebben al aangewezen dat er een verband bestaat tussen een groene omgeving 
en gezondheid, maar legden niet bloot hoe dat verband tot stand komt.

De onderzochte buurten waren Dierentuin en Sint-Jacobs: beide tonen een sterke ge-
lijkenis wat betreft demografi e, socio-economische factoren, huisvesting  en andere 
omgevingsfactoren, maar Dierentuin is wel degelijk groener dan Sint-Jacobs. Er werden 
600 vragenlijsten verdeeld over de twee buurten, ongeveer 1/3 ervan werd ingevuld. 
Naast standaardvragen over gezondheid en welbevinden waren er ook vragen over 
lichaamsbeweging en sport, stress en concentratievermogen, sociale contacten en 
tevredenheid met de buurt. 

De bewoners van beide buurten verschillen lichtjes qua algehele gezondheidstoestand 
en helemaal niet qua lichamelijk functioneren, maar de bewoners van Dierentuin zijn wel 
signifi cant gelukkiger. Bovendien zijn de bewoners van de groenere buurt meer tevre-
den over hun buurt. Een verdere analyse geeft aan dat buurttevredenheid inderdaad de 
factor is die het verband tussen een groene omgeving en geluk verklaart.

Bovendien is hierbij de dagdagelijkse waarneming van groen, letterlijk door het raam 
van de woonkamer, van doorslaggevend belang. Dit geeft aan dat bij het plannen van 
parken en groenelementen niet alleen gekeken moet worden naar de nabijheid tot de 
huizen, maar ook naar onmiddellijke zichtbaarheid van het groen.

Van Herzele, A. en De vries , S. (2012). Linking green space to health: a comparative 
study of two urban neighbourhoods  in Ghent, Belgium. Population and Environment 
34: 171-193.
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Ann Van Herzele , ann.vanherzele@inbo.be


