
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gericht lokaal beheer van Japanse duizendknoop: volledige uitroeiing in zicht? 
Sinds 2017 onderzoekt het INBO het manueel uitgraven van de invasieve exoot Japanse 
duizendknoop langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. Het onderzoek toont het 
belang aan van volgehouden nazorg. 
 
Sternen in vrije val 
Het INBO onderzocht de evolutie van de broedvogels in de speciale beschermingszone 
“Kustbroedvogels Zeebrugge-Heist” en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tussen 2004 
en 2020. Hieruit blijkt dat Vlaanderen er op geen enkel moment in slaagde de Europese 
natuurdoelen voor deze vogels te halen. 
 
Ecologisch herstel Vlaamse waterlopen met de rem op 
Het INBO voerde tussen 2013 en 2018 een nieuwe bemonsteringscyclus uit van de Vlaamse 
waterlopen. In vergelijking met de vorige cyclus stellen we een verbetering vast, maar 
slechts in beperkte mate. 
 
Vogeltrek dreigt te verdwijnen uit weerradardata 
Weerradars zien niet alleen neerslag, maar ook overvliegende vogels. Dit doen ze ook ‘s 
nachts en tot op grote hoogte. Daardoor vormen ze een uniek meetinstrument waarmee 
biologen vogeltrek bestuderen. Deze niet-meteorologische ‘ruis’ dreigt nu echter te 
verdwijnen uit Europese data. Om dit aan te kaarten en hopelijk terug te draaien, schreven 
we een brief in het wetenschappelijke tijdschrift Science. 
 
INBO zet volop in op Open Science 
Voor een solide en aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit wil het INBO zoveel mogelijk 
werken volgens de methoden van open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open 
Science. Recent maakten we een rapport over onze ‘Open Science Doelen’. En onlangs 
rapporteerden we over enkele streefdoelen aan de Flemish Open Science Board. 
 



Save-the-date: 22e ICAIS-congres, Oostende 18-22 april 2022 
Het INBO en BuRO (NVWA, Nederland) organiseren in nauwe samenwerking met het 
Invasive Species Centre (Canada) het 22e Internationaal Congres over Invasieve Aquatische 
Soorten (ICAIS). 
 
Natuurindicator in de kijker: percentage beschadigde bomen 
In 2020 beoordeelden we in het bosvitaliteitsmeetnet 1474 bomen, verspreid over 73 
proefvlakken. Het percentage beschadigde bomen was 25,3 %. In Europa was 28,4% van de 
gerapporteerde bomen beschadigd in 2019 (meest recente cijfer). 
 
Een referentiekader voor de standplaats van Natura 2000-habitattypes in gunstige 
toestand 
Vlaanderen is verplicht om bepaalde vegetaties, de zogenaamde Natura 2000-habitattypes, 
in een gunstige toestand te houden of te brengen, maar verschillende milieudrukken 
bemoeilijken dat. Om te helpen bepalen wanneer een toestand gunstig is, onderzocht INBO 
criteria waaraan de standplaats van die habitattypes moet voldoen. 
 
Zijn de ratten in mijn buurt resistent voor rattengif? 
Op rattenbestrijding.inbo.be kan je als particulier of professionele bestrijder eenvoudig 
nagaan of in jouw buurt resistente ratten aanwezig zijn. Sta er wel bij stil dat we maar al te 
gemakkelijk gif gebruiken om ratten te bestrijden. Rattengif heeft heel wat nadelen voor 
ons en onze omgeving. 
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Gericht lokaal beheer van Japanse duizendknoop: volledige
uitroeiing in zicht?

Sinds 2017 onderzoekt het INBO het manueel uitgraven van de invasieve exoot Japanse
duizendknoop langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. Dat gebeurt in samenwerking met de

Vlaamse Waterweg nv. Japanse duizendknoop verspreidt zich makkelijk via wortelstokken of zelfs

fragmenten daarvan. Grondverzet van grond die zulke rizomen bevat, draagt daardoor bij aan de

verspreiding van de soort in Vlaanderen. Bij het Afleidingskanaal van de Leie gebeurde dat na

inrichtingswerken.

Door jaarlijks één keer uit te spitten verminderde het aantal stengels in 2020 met 85% in vergelijking

met 2017. In het traject zonder dit specifieke beheer bleef het aantal stengels ongeveer gelijk.

De proef toont het belang aan van volgehouden nazorg. Zelfs na drie jaar uitspitten bleven stengels

opduiken, zij het minder. Mogelijk konden we diepe rizomen niet volledig verwijderen of zagen we

groeistengels over het hoofd. De inventarisatie en het uitspitten gebeuren in mei, wanneer stengels

van duizendknoop nog klein zijn. Een tweede keer inventariseren en uitspitten later in het

groeiseizoen zou dit probleem kunnen verhelpen.

Andy Van Kerckvoorde, Marijke Thoonen, Heidi Demolder, Luc De Geest

Lees hier meer over op Ecopedia

mailto:andy.vankerckvoorde@inbo.be
https://www.ecopedia.be/project/maneel-uitspitten-van-japanse-duizendknoop-langsheen-het-afleidingskanaal-van-de-leie
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Aantal stengels van Japanse duizendknoop in 2017 en in 2020 (INBO)

(Foto boven: INBO)
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Sternen in vrije val

Het INBO onderzocht de evolutie van de broedvogels in de speciale beschermingszone

“Kustbroedvogels Zeebrugge-Heist” en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tussen 2004 en 2020.

Hieruit blijkt dat Vlaanderen er op geen enkel moment in slaagde de Europese natuurdoelen voor

deze vogels te halen. De aantallen grote stern, dwergstern en visdief daalden sterk. Andere
typische kustbroedvogels die mee profiteerden van de - intussen verdwenen - oppervlakte geschikt

broedgebied komen nu nagenoeg niet meer voor in Vlaanderen. Het gaat dan om soorten zoals

strandplevier en tapuit.

Oorzaken zijn vooral de beperkte omvang van het broedgebied, dat altijd veel kleiner was dan de

vooropgestelde 22 ha, en een grote predatie- en verstoringsdruk door landroofdieren. De sternen

kregen daardoor geen kans om zich te handhaven op het niveau van vroeger. Ook waren er in

sommige jaren aanvaringen met windturbines, predatiedruk door grote meeuwen uit het westelijk

havengebied, en een verruiging van de vegetatie op de broedplaats. Een tekort aan rustgelegenheid, te

lage voedselbeschikbaarheid of verstoring door mensen speelden daarentegen geen rol bij de

achteruitgang van de sternenpopulaties.

In de onderzoeksperiode daalden aan de kust ook de aantallen zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw.

Globaal kon de populatie zilvermeeuw zich wel handhaven, omdat deze op vele andere plaatsen ging

broeden.

Eric Stienen

mailto:eric.stienen@inbo.be
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Meer lezen: Stienen EWM, Courtens W, Van de walle M, Vanermen N & Verstraete H (2021). Monitoring
van de instandhouding van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de
westelijke voorhaven van Zeebrugge in de periode 2004-2020. Rapporten van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek 2021 (19). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI:

doi.org/10.21436/inbor.34237378

(Foto boven: baltsende grote stern - Yves Adams/Vildaphoto)

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/monitoring-van-de-instandhouding-van-kustbroedvogels-in-de-sbz-v-kustbroedvogels-te-zeebrugge-heist-en-de-westelijke-voorhaven-van-zeebrugge-in-de-periode-2004-2020
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/monitoring-van-de-instandhouding-van-kustbroedvogels-in-de-sbz-v-
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Ecologisch herstel Vlaamse waterlopen met de rem op

De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat overal een goede waterkwaliteit moet worden behaald. De

visbestanden zijn een goede maat om de ecologische kwaliteit van de waterlopen te bepalen. Het

INBO voerde tussen 2013 en 2018 een nieuwe bemonsteringscyclus uit. We deden afvissingen op 343

meetpunten in Vlaanderen. Aan de hand van het visbestand berekenen we een visindex of ecologische

kwaliteitsratio (EQR). Op basis daarvan delen we de waterlopen in vijf mogelijke klassen in, gaande van

een slechte tot een uitstekende toestand. Uit de resultaten blijkt dat geen enkel meetpunt de

‘uitstekende toestand’ bereikt, en dat:

slechts 10 % van de meetplaatsen een ‘goede toestand’ behaalt

50 % een ‘matige kwaliteit’ haalt

25 % ‘ontoereikend’ scoort

15 % nog steeds een ‘slechte beoordeling’ krijgt

Vergelijking met de vorige cyclus
Voor 186 meetplaatsen hebben we ook EQR-waarden voor de periode 2010-2012. We kunnen hierdoor

de evolutie van het visbestand in deze waterlopen nagaan:

op 51 % van de meetplaatsen blijft de kwaliteit hetzelfde
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38 % scoort beter

11 % scoort slechter

Tussen beide periodes stellen we wel een verbetering vast in de gemiddelde geschatte EQR: we

schuiven op van een gemiddelde ‘ontoereikende kwaliteit’ naar een gemiddelde ‘matige kwaliteit’.

Traag herstel
De ecologische toestand van de Vlaamse beken en rivieren is dus verbeterd in het laatste decennium,

maar slechts in beperkte mate.

Gerlinde Van Thuyne

Meer lezen: Van Thuyne, G., Verschelde, P., Westra, T., & Breine, J. (2020). Ecologische toestand van de
Vlaamse waterlopen voor het kwaliteitselement vis in de periode 2013-2018. (Rapporten van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 16). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
https://doi.org/10.21436/inbor.18656994

(Foto boven: INBO)

mailto:gerlinde.vanthuyne@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/ecologische-toestand-van-de-vlaamse-waterlopen-voor-het-kwaliteitselement-vis-in-de-periode-2013-2018
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/ecologische-toestand-van-de-vlaamse-waterlopen-voor-het-kwaliteit
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Vogeltrek dreigt te verdwijnen uit weerradardata

Weerradars zien niet alleen neerslag, maar ook overvliegende vogels. Dit doen ze ook ‘s nachts en tot

op grote hoogte. Daardoor vormen ze een uniek meetinstrument waarmee biologen vogeltrek

bestuderen. Deze niet-meteorologische ‘ruis’ dreigt nu echter te verdwijnen uit Europese data. Om dit

aan te kaarten en hopelijk terug te draaien, schreven we een brief in het wetenschappelijke tijdschrift
Science.

Europese weerdiensten zijn verenigd in het Operational Programme for the Exchange of Weather

Radar Information (OPERA). Zo kunnen meteorologen een Europees beeld krijgen van zich

verplaatsende buien. Bezuinigingen nopen hen er echter toe zich enkel te concentreren op

meteorologische toepassingen. Daarom beslisten ze in 2017 om enkel nog opgeschoonde data aan te

leveren, dus niet de ruwe data waar ook gegevens over dieren uit te halen zijn. In het internationale

onderzoeksproject GloBAM, waar het INBO een partner is, beginnen we nu de effecten van dat besluit

te merken. Zo zorgen de opgeschoonde data van Duitsland en Frankrijk voor grote ruimtelijke gaten

in de vogeltrekkaart. Met de brief dringen we er daarom bij beleidsmakers op aan om de diverse

toepassingen van weerradars te erkennen en de realisatie te stimuleren van een open-data-

infrastructuur voor niet-opgeschoonde weerradardata.

Ter illustratie van wat mogelijk is met dergelijke data, lanceerde het INBO in maart nog de

webapplicatie CROW. Daarop kan iedereen de vogeltrek over de hele Benelux in real time bekijken. Dit

is enkel mogelijk omdat het Belgische KMI wel actief betrokken is bij biologische toepassingen van hun

weerradardata.

Peter Desmet

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/weather-radars-role-in-biodiversity-monitoring
https://globam.science/
https://www.meteo.be/services/birdDetection
mailto:pter.desmet@inbo.be
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(Foto boven: Vogeltrek - Nadja Weisshaupt)
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Save-the-date: 22e ICAIS-congres, Oostende 18-22 april 2022

Het INBO en BuRO (NVWA, Nederland) organiseren in nauwe samenwerking met het Invasive Species

Centre (Canada) het 22e Internationaal Congres over Invasieve Aquatische Soorten (ICAIS).

Invasies door niet-inheemse soorten behoren tot de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit over

heel de wereld. Dit congres biedt een internationaal platform voor de presentatie van onderzoek om

wereldwijd acties te bevorderen om de introductie en verspreiding van aquatische invasieve soorten te

beperken. Het dient ook als katalysator voor internationale samenwerking op het gebied van

onderzoeks- en beheerprojecten. ICAIS bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder

soortenbiologie, risicobeoordeling, preventie, beheer en controlemethoden; impact op en herstel van

het ecosysteem; initiatieven voor onderwijs en voorlichting. Het ICAIS-congres trekt meestal ongeveer

300 deelnemers aan uit een dertigtal landen.

De 22e editie zal plaatshebben van 18 tot 22 april 2022 in het Thermae Palace hotel in Oostende.

Voor het eerst zal er naast het gewone gedeelte ook een virtueel luik zijn. Deelnemers kunnen er

online sessies volgen en interactief in contact komen met sprekers en collega’s.

Hugo Verreycken

Meer informatie: www.icais.org.

https://www.nvwa.nl/
mailto:Hugo.verreycken@inbo.be
http://www.icais.org/
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INBO zet volop in op Open Science

Voor een solide en aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit wil het INBO zoveel mogelijk werken

volgens de methoden van open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open Science. Recent

maakten we een rapport over onze ‘Open Science Doelen’. En onlangs rapporteerden we over enkele

streefdoelen aan de Flemish Open Science Board (FOSB).

Open Science Doelen als leidraad
De Open Science Doelen concretiseren voor elke fase van de onderzoekscyclus hoe we Open Science

willen toepassen: vanaf het ontwerp, over de gegevensinzameling, -opslag, -beheer en ‐analyse tot en

met de publicatie, archivering en het stimuleren van hergebruik. Via concrete Open Science Doelen

voor projecten willen we onderzoekers:

aanknopingspunten bieden om aan de slag te gaan met de Open Sciencemethoden in alle stappen

van het onderzoek, en

inspireren om in te zetten op de kwaliteit en transparantie van hun onderzoek
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De onderzoekscyclus zoals gehanteerd binnen de Open Science Doelen

Open Science Doelen als langetermijnperspectief
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De Open Science Doelen bieden een ideaalbeeld voor het onderzoek op het INBO. Ze kwamen tot

stand via een participatief proces en geven een beeld van waar we op lange termijn naar toe willen.

We focussen op het stapsgewijs leren en groeien om deze doelstellingen gaandeweg breder toe te

passen.

Open Science en de Flemish Open Science Board (FOSB)
Begin 2020 werd de FOSB opgericht, met als doel een opensciencebeleid uit te rollen in de Vlaamse

kennisinstellingen. De FOSB schuift een aantal specifieke streefdoelen naar voor met betrekking tot:

de ORCID iD: unieke identificatiecode van een medewerker

Data Management Plannen: documenten waarin onderzoekers aangeven hoe ze tijdens en na het

onderzoek omgaan met de onderzoeksdata

FAIR data: data en metadata zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar

Open Access: vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties

Open Data: vrij toegangelijke gegevens

Het INBO nam deze ambities op in zijn Open Science Doelstellingen. Voor 2020 scoort het INBO zeer

goed op deze FOSB-streefdoelen. Zo heeft het merendeel van de INBO-onderzoekers al een ORCID iD.

En zo’n 97 % van alle A1- en A2-publicaties met een INBO-auteur zijn beschikbaar als openaccess-

artikel.

Aaike De Wever, Floris Vanderhaeghe, Lien Reyserhove

Meer lezen: Open Science bij het INBO: naar een kwaliteitsvolle en transparante onderzoekscyclus :
Een overzicht van de INBO Open Science Doelen voor projecten - versie 1.1. / Vanderhaeghe, Floris; De
Wever, Aaike; Reyserhove, Lien; Desmet, Peter; Onkelinx, Thierry; Goossens, Bart; Wanner, Saskia;
Genouw, Gerrit; Janssens, Lymke; Turkelboom, Francis; Van Daele, Toon. Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, 2021. 46 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 15).

mailto:aaike.dewever@inbo.be
https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/34277421/Vanderhaeghe_etal_2021_OpenScienceBijHetINBO.pdf
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Natuurindicator in de kijker: Percentage beschadigde bosbomen

Het INBO monitort de bosgezondheid in Vlaanderen via een meetnet van vaste proefvlakken. In 2020

beoordeelden we in dit bosvitaliteitsmeetnet 1474 bomen, verspreid over 73 proefvlakken. Het

percentage beschadigde bomen was 25,3 %. De jaarlijkse bosvitaliteitsinventaris maakt deel uit van het

internationale programma ICP Forests. In Europa was 28,4% van de gerapporteerde bomen beschadigd

in 2019 (meest recente cijfer).

Met een verrekijker beoordelen we de kroontoestand. We vergelijken de kroon met deze van een

gezonde boom. Een boom is beschadigd wanneer meer dan 25 % van de bladeren of naalden

ontbreekt. Beschadigde bomen kunnen van het bladverlies herstellen, bijvoorbeeld na bladvraat. Ze

kunnen echter ook verder aftakelen en sterven. Naast schimmels en insecten bepalen ook klimaat,

luchtverontreiniging, standplaats en beheer de gezondheidstoestand. Droogte en stikstofdepositie zijn

bekende voorbeelden van ‘abiotische schadefactoren’ (Natuurrapport 2020).

In veel landen wordt de recente toename van het aandeel beschadigde bomen toegewezen aan de

extreme droogte van 2018 en de verdere aftakeling van bomen tijdens de daaropvolgende droge jaren.

Zowel in Vlaanderen als in Europa is ook op langere termijn een stijgende trend van het bladverlies

waarneembaar.

Geert Sioen

>> Naar de indicator

http://icp-forests.net/
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/natuurrapport-2020-toestand-van-de-natuur-in-vlaanderen
mailto:geert;sioen@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/indicatoren/aandeel-beschadigde-bosbomen
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Meer lezen: Sioen G., Verschelde P., Roskams P., 2021. Bosvitaliteitsinventaris 2020. Resultaten uit het
bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (20).
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. doi.org/10.21436/inbor.34283136

(Foto boven: tamme kastanje met droogtesymptomen in Ravels - INBO)

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/bosvitaliteitsinventaris-2020
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/bosvitaliteitsinventaris-2020-resultaten-uit-het-bosvitaliteitsme
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Een referentiekader voor de standplaats van Natura 2000-
habitattypes in gunstige toestand

Vlaanderen is verplicht om bepaalde vegetaties, de zogenaamde Natura 2000-habitattypes, in een

gunstige toestand te houden of te brengen, maar verschillende milieudrukken bemoeilijken dat. Om te

helpen bepalen wanneer een toestand gunstig is, onderzocht INBO criteria waaraan de standplaats

van die habitattypes moet voldoen.

De standplaats van een habitattype bestaat uit een aantal componenten zoals atmosfeer, bodem,

grond- en oppervlaktewater. We hebben milieuvariabelen gekozen voor bodem, grondwater en

oppervlaktewater die gekoppeld zijn aan een milieudruk waarvoor het habitattype gevoelig is. De

gemiddelde laagste grondwaterstand is zo’n variabele als we grondwaterstanden bekijken van de

standplaats in relatie tot droogte. Vervolgens bepaalden we voor elk van die milieuvariabelen een

bereik van meetwaarden waarbinnen we aannemen dat de toestand gunstig is. Dat noemen we een

gunstig abiotisch bereik.

De berekening van de gunstige abiotische bereiken baseerden we zoveel mogelijk op eigen data. Als er

onvoldoende veldgegevens beschikbaar waren, deden we een beroep op literatuurgegevens. Dit kon

alleen wanneer de onderzoeksvoorwaarden aan de basis van deze publicaties voldoende vergelijkbaar

waren met de situatie in Vlaanderen.

Dit overzicht met gunstige abiotische bereiken kan gebruikt worden als referentiekader, bijvoorbeeld

bij het uitwerken van beheer- en herstelprojecten of bij het opzetten van meetnetten. Het overzicht is
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niet rechtstreeks bruikbaar voor de beoordeling van mogelijke effecten van projecten bij aanvragen

van vergunningen. Daarvoor is nog een praktische vertaling nodig.

Maud Raman, Hans Van Calster, Cécile Herr, Jan Wouters

Meer lezen: Van Calster, H., Cools, N., De Keersmaeker, L., Denys, L., Herr, C., Leyssen, A., ... Raman, M.
(2020). Gunstige abiotische bereiken voor vegetatietypes in Vlaanderen. (Rapporten van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 44). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
https://doi.org/10.21436/inbor.19362510

(Foto boven: Ketenisseschor - Yves Adams/Vildaphoto)

mailto:maud.raman@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/gunstige-abiotische-bereiken-voor-vegetatietypes-in-vlaanderen
https://doi.org/10.21436/inbor.19362510
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Zijn de ratten in mijn buurt resistent voor rattengif?

Op rattenbestrijding.inbo.be kan je als particulier of professionele bestrijder eenvoudig nagaan of in

jouw buurt resistente ratten aanwezig zijn. Het INBO onderzoekt jaarlijks meer dan 1000 bruine ratten

op resistentie tegen gif. Onze resistentietool kan je helpen om bij bestrijding de juiste keuze van gif te

maken. Hou daarbij zeker rekening met de informatie op de verpakking of bijsluiter. Zo mag je

sommige producten niet buiten gebruiken, andere zijn enkel geschikt voor muizen.

Sta er wel bij stil dat we maar al te gemakkelijk gif gebruiken om ratten te bestrijden. Rattengif heeft

heel wat nadelen voor ons en onze omgeving:

Het is giftig voor mensen en dan vooral voor kinderen. Ook huisdieren kunnen er aan sterven.

Roofvogels en -dieren die ratten eten, worden mee vergiftigd wanneer ze vergiftigde ratten eten.

Gif is niet diervriendelijk, de dieren sterven pas nadat ze meerdere dagen erge pijn ervaren.

Ratten kunnen resistent worden en sterven niet meer na opname van het gif. Bestrijding wordt

daardoor steeds moeilijker.

Daarom neem je best enkele preventieve maatregelen om de aanwezigheid van ratten te vermijden.

Meestal loopt het mis als ze voedsel vinden in bijvoorbeeld een kippenren of composthoop. Vermijd

dit en beperk ook de schuil- en nestplaatsen in de omgeving.

http://rattenbestrijding.inbo.be/
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Ervaar je toch overlast van ratten, probeer dan eerst of mechanische bestrijding met een val werkt.

Anders kan je als laatste optie toch rattengif gebruiken. Raadpleeg dan best eerst de INBO-

resistentietool om het product op de best mogelijke manier te gebruiken.

Kristof Baert, Emma Cartuyvels, Frank Huysentruyt, Sabrina Neyrinck, Thierry Onkelinx

(Beeld boven: aanwezigheid van resistentie)
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