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Voorwoord 

Dit rapport is een deelrapport van Lambrechts, J., Boers, K., Jacobs, M., Mergeay, J., 

Machielsen, W. & Lefevre, A. 2013. Opmeten van de huidige ecologische situatie (T0) in de 

omgeving van het geplande ecoduct Kempengrens over de E34 in Postel (Mol). Rapport 

Natuurpunt Studie 2013/1, Mechelen, in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement 

LNE, Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Dienst Milieu-integratie Economie en 

Infrastructuur, Koning Albert II-laan 20 bus 8, B-1000 Brussel. 

De auteur dankt Ward Machielsen, Maarten Jacobs, Katja Claus, Luc Janssens, Patrick 

Meirmans en Jorg Lambrechts voor hun input.  
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Samenvatting  

In dit rapport wordt eerst de rol van habitatfragmentatie geschetst in het verlies van 

genetische diversiteit. Daarbij komt het belang van genetische diversiteit voor behoud van 

populaties en soorten aan bod. Verder wordt nagegaan hoe we genetische criteria kunnen 

gebruiken om te bepalen of er nood is aan ontsnippering of alternatieve maatregelen. Er 

wordt ingegaan op de nood en de aard van een degelijke wetenschappelijke opzet van een 

impactstudie.  

Vervolgens wordt aan de hand van simulaties van virtuele populaties weergegeven welk 

effect we kunnen verwachten van ecoducten onder een combinatie van realistische 

parameters van populatiegrootte en dispersie van organismen. Hierbij worden de effecten 

van een fictief ecoduct vergeleken met de effecten van een continue verbinding (geen 

fragmentatie) en met een continue barrière (geen verbinding). De analyse van deze 

gesimuleerde gegevens toonde enkel voor populaties die rechtstreeks aansluiten op het 

ecoduct een positief effect van verbinding. Dit geeft aan dat de ruimtelijke inplanning van 

een ecoduct zo goed mogelijk moet aansluiten op bestaande populaties aan weerszijden van 

de barrière.   

Tenslotte is een monitoringsschema uitgewerkt voor het ecoduct Kempengrens, dat gericht is 

op het detecteren van mogelijke effecten van een ecoduct op de genetische structuur van 

populaties van soorten met drie verschillende ecologische profielen, gebaseerd op hoe een 

ideale verzameling stalen er zou uitzien voor een welbepaalde methodologie van 

dataverwerking. De voorgestelde opzet bestaat erin om individuen van de doelsoort op een 

zo regelmatig mogelijk raster te bemonsteren aan weerskanten van de barrière, waarbij elk 

staal een geografische referentie krijgt. De staalname gebeurt tot op een afstand van het 

ecoduct die overeenkomt met twee- tot viermaal de mediane dispersie-afstand van de 

doelsoort. Hierbij wordt gepoogd om aan weerskanten van de barrière minstens 100 

onafhankelijke DNA-stalen te verzamelen per doelsoort. Voor elk individu wordt een 

genetisch profiel opgesteld aan de hand van minstens tien (voor microsatellieten) tot 50 

(voor SNPs) genetische merkers. De genetische variatie tussen individuen wordt vervolgens 

via een redundantie-analyse gerelateerd aan de onderliggende geografische structuur, de 

positie ten opzichte van de barrière en de afstand tot het ecoduct. Deze procedure wordt in 

de tijd herhaald, waarbij een eerste staalname gebeurt voor de bouw van het ecoduct, en 

latere staalnames gebeuren op verschillende latere tijdstippen. Vervolgens wordt nagegaan 

of de aanwezigheid van het ecoduct mettertijd gepaard gaat met een afname van de 

hoeveelheid genetische structuur die verklaard wordt door de aanwezigheid van de barrière. 

Replicatie over soorten heen laat bovendien toe om hier ook betrouwbaarheidsintervallen 

voor te berekenen en de algemene efficiëntie van het edoduct te bepalen.  
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English abstract 

In this report I first outline the role of habitat fragmentation in relation to loss of genetic 

diversity, focusing on the importance of maintaining genetic biodiversity of populations and 

species. Next, I target how we can use genetic criteria to evaluate the need of ecological 

connections or other measures to counter effects of fragmentation. I then elaborate on the 

necessity of a good scientific design to study mitigation measures of road fragmentation.  

By simulating neutral evolution of virtual populations with respect to habitat fragmentation 

by roads, and using a set of realistic demographic parameter settings, I estimate the effect 

of wildlife passages on the genetic structure of populations. I compare replicated 

metapopulations in a landscape dissected by a barrier but connected by virtual wildlife 

passage to metapopulations in a continuous, non-fragmented landscape, and to 

metapopulations entirely dissected by an impermeable barrier. The analysis of these data 

indicates that only populations adjacent to the wildlife passage are ever positively affected 

by this measure. This emphasizes the importance of good spatial integration of the wildlife 

passage, where maximal adhesion to existing populations should be intended.  

Finally, I devised a general monitoring scheme for the ecoduct Kempengrens, aimed at 

detecting effects of wildlife passages on the evolution of genetic structure of populations over 

time. This is done for three virtual species, representing different ecological profiles 

(dispersal capacity, population size, …) and given an ideal sampling scheme for the proposed 

statistical method of data analysis. Genetic sampling is individual-based and is done on a 

regular square grid at both sides of the investigated barrier, with spatial information per 

sample (X-Y coordinates). Sampling is performer up to a distance of the wildlife passage 

corresponding to at least two and maximally four times the median dispersal distance of the 

investigated species. At each side of the barrier, a minimum of 100 independent DNA 

samples are taken per species. For every individual, a multilocus genotype is reconstructed 

based on at least ten (for microsatellite loci) or fifty (for SNP markers) genetic loci. Next, a 

redundancy analysis is used to determine how much of the genetic variance is related to 

purely geographic structure, the position relative to the barrier and the distance to the 

wildlife passage. This procedure is repeated in time, including a sampling prior to the 

installation of the passage and consequent samplings at various time intervals after the 

installation of the passage. This allows one to evaluate if the genetic variance explained by 

the barrier decreases with time, as expected by a functional wildlife passage. Furthermore, 

replication over species allows one to calculate confidence intervals on the general 

functioning of the wildlife passage.  
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1 Inleiding 
Fragmentatie en verkleining van leefgebieden van organismen is de belangrijkste oorzaak 

van het verlies van biodiversiteit. Buiten de metropolen is nergens in West-Europa de graad 

van fragmentatie zo hoog als in de regio gaande van Nord-Pas-de-Calais over Vlaanderen tot 

in het Ruhrgebied (Jaeger et al. 2011). Geen enkele regio in Europa heeft een wegennetwerk 

dat dichter is dan het Vlaamse. Deze wegen vormen, afhankelijk van het organisme en de 

aard van de weg, helemaal geen tot een volledige barrière voor dispersie en migratie. 

Autowegen vormen door hun breedte, drukte en structuur doorgaans een zeer sterke 

barrièrewerking (bv. Frantz et al. 2012).  

Door fragmentatie worden populaties kleiner en raken ze geïsoleerd. Dit leidt tot een 

toename van toevalseffecten op deze populaties, waaronder een toevallig (niet-selectief) 

verlies van genetische diversiteit. Dit leidt tot inteelt en een lager aanpassingsvermogen aan 

veranderingen, waardoor de kans op uitsterven sterk toeneemt. De isolatie leidt verder tot 

minder kansen voor herkolonisatie van verlaten leefgebieden. Door deze extreme 

fragmentatie hebben we in Vlaanderen waarschijnlijk een hoge extinctieschuld: veel soorten 

en populaties zijn nog aanwezig, maar zullen bij onveranderd beleid verdwijnen omdat de 

populaties niet duurzaam zijn (Kuussaari et al. 2009).  

Om tot een duurzaam behoud van biodiversiteit te komen moet onderzocht worden hoe 

verkleining en fragmentatie kunnen worden tegengegaan, of hoe hun effecten kunnen 

worden gecompenseerd door specifieke maatregelen. Landschapsinrichting die noodzakelijk 

is voor migratie, dispersie en genetische uitwisseling van wilde soorten, ook niet 

beschermde, is een expliciet onderdeel van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEC). 

Aanvullingen op artikel 17 van de Europese Habitatrichtlijn (Evans & Arvela 2011) vermelden 

we ook dat zogenaamde referentiecondities voor gunstige populaties (“favourable reference 

populations”) gebaseerd moeten zijn op zowel ecologische als genetische criteria.  

Hier wordt ingegaan op de noodzaak van ecologische verbindingen en de randvoorwaarden 

waarbinnen deze nuttig kunnen zijn voor het behoud van biodiversiteit. Hiervoor wordt 

gefocust op de interactie tussen lokale populatiegrootte (deelpopulatie), regionale 

populatiegrootte (metapopulatie) en de graad van verbinding tussen lokale populaties. Deze 

drie factoren beïnvloeden elkaar sterk en zijn van belang voor het bekomen van gunstige 

randvoorwaarden voor duurzaam behoud van genetische diversiteit, en daarmee ook 

duurzaam behoud van soorten (Laikre et al. 2009).  

Dit algemene kader is bedoeld als achtergrond bij de inzet van ecologische verbindingen 

zoals ecoducten. Het geeft ook feitelijk bijkomende criteria voor de beoordeling van de 

(lokale) staat van instandhouding van populaties (Adriaens et al. 2008), zoals gesuggereerd 

door Evans & Arvela (2011). Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de 

metapopulatiestructuur en de relatie tussen hoe groot en hoe sterk verbonden populaties 

lokaal en regionaal moeten zijn om voldoende genetische diversiteit te behouden. 

Ecologische verbindingen, en zeker ecoducten, zijn maatregelen die een grote investering 

vanuit de maatschappij vereisen, en moeten daarom best zo goed mogelijk afgestemd 

worden op de feitelijke en specifieke noden die er zijn op vlak van biodiversiteit.  

In dit rapport wordt verder nagegaan onder welke condities men kan verwachten dat 

ecoducten nuttig en noodzakelijk zijn voor behoud van populaties volgens criteria van 

duurzame instandhouding. Ik geef aan de hand van simulaties weer wat de verwachte 

effecten zijn die een volledige barrière zou geven, en wat de verwachte mitigerende effecten 

zijn van een ecoduct.  
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Om na te gaan of een ecoduct ook in de praktijk leidt tot duurzamere (want verbonden) 

populaties is monitoring nodig volgens een wetenschappelijke design. Hier wordt eerst een 

algemene design voorgesteld, waarna een meer specifiek monitoringsschema aan de hand 

van genetische technieken wordt voorgesteld. 

2 Fragmentatie en toevalseffecten 
Kleine populaties hebben een grotere kans op uitsterven door toevalseffecten dan grote 

populaties. Door toeval gaat ook genetische diversiteit verloren in populaties (genetische 

drift, zie kader), hetgeen leidt tot inteelt en fitnessverlies, waardoor de aangroeicapaciteit 

afneemt (Frankham 2005). De snelheid waarmee genetische drift inwerkt op genetische 

diversiteit bepaalt de zogenaamde effectieve populatiegrootte Ne. Gemiddeld genomen is de 

effectieve populatiegrootte tienmaal kleiner dan het aantal volwassen individuen Nc (de 

censuspopulatie) in een populatie (Frankham 1995). Een populatie van 500 volwassen 

individuen (Nc) gedraagt zich genetisch als één van slechts 50 individuen. Dit door bv. louter 

demografische toevalligheden: een slechte voortplanting gedurende één of meerdere jaren 

kan een ogenschijnlijk gezonde populatie op enkele jaren doen verdwijnen. Door toeval kan 

ook de verhouding tussen geslachten bij de nakomelingen scheefgetrokken worden, 

waardoor bv. enkel mannetjes of vrouwtjes overblijven. Dit leidt tot een lagere effectieve 

populatiegrootte en dus een snellere afname van genetische diversiteit. Nagenoeg alle 

theoretische afleidingen en berekeningen in de populatiebiologie gebruiken de effectieve 

populatiegrootte, en dit is dan ook de maatstaf die gebruikt moet worden bij het bepalen van 

een duurzame populatiegrootte. 

Bij sommige soorten of populaties ligt die Nc/Ne verhouding hoog (bv. ~100 000 / 1 bij 

mariene vissen en zooplankton), bij andere ligt ze iets lager dan circa 10/1 (Frankham 

1995). De waarde kan bij benadering via genetisch onderzoek bepaald worden. Voor heel 

wat soorten zijn reeds zulke gegevens beschikbaar, maar als surrogaat kan gebruik gemaakt 

worden van de Nc/Ne verhouding van een nauw verwante en ecologisch gelijkaardige soort.  

De effectieve populatiegrootte kan op verschillende manieren worden bepaald. Vaak wordt 

het begrip effectieve populatiegrootte vereenvoudigd tot “het aantal reproducerende 
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individuen”. Dit is enkel correct wanneer de familiegrootte (~het aantal nakomelingen per 

paar) van alle reproducerende individuen nagenoeg gelijk is1. In de praktijk is dat quasi nooit 

het geval, waardoor de effectieve populatiegrootte toch veel kleiner is dan het aantal 

reproducerende individuen. Wanneer literatuurgegevens gebruikt worden om de Nc/Ne 

verhouding te schatten, is het dus essentieel om duidelijk te weten welke methode werd 

gebruikt en welke theoretische aannames daaraan verbonden zijn. Methodes die de 

verandering in genetische diversiteit en identiteit overheen verschillende generaties meten 

(zogenaamde temporele methodes), leveren de meest betrouwbare schattingen van Ne op. 

Dit omdat ze alle componenten van genetische drift zoals inteelt, variatie in populatiegrootte 

doorheen de tijd, genmigratie, ongelijke sekse-ratio en andere aspecten die de variantie in 

familiegrootte beïnvloeden integreren.  

Genetische drift leidt tot een verlies aan genetische diversiteit voor kenmerken waarop 

natuurlijke selectie kan inwerken, waardoor kleine populaties zich minder snel kunnen 

aanpassen aan veranderingen in de omgeving, met inbegrip van parasieten en pathogenen. 

Hoe meer evolutie (de verandering in allelfrequenties doorheen de tijd) door toeval wordt 

bepaald, hoe minder het door natuurlijke selectie kan worden bepaald. Daardoor kan het zijn 

dat in kleine populaties toevallige evolutie optreedt tegen de richting van natuurlijke selectie. 

Recente evolutionaire studies onderstrepen het belang van snelle evolutie in respons op 

grote en kleine omgevingsveranderingen (Mergeay & Santamaria 2012). Het behoud van 

zeldzame allelen (varianten van een gen) is echter zeer belangrijk om snelle adaptatie toe te 

laten. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De effectieve populatiegrootte Ne benadert de census populatiegrootte als de variantie (Vk) in familiegrootte k gelijk is 

aan de gemiddelde familiegrootte . Niet reproducerende individuen hebben een familiegrootte gelijk aan nul, en halen 

daardoor de Ne sterk naar beneden. De relatie tussen Ne en de census grootte Nc (aantal individuen in de populatie) 

wordt bepaald door  
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2.1 Hoe groot is groot genoeg: genetische criteria 
Om na te gaan of verbinden dan wel vergroten van populaties absoluut noodzakelijk is, is het 

nodig om na te gaan of de verschillende deelpopulaties zich in een goede staat van 

instandhouding bevinden. Voor soorten van Europees of regionaal belang (de bijlage II en IV 

soorten van de habitatrichtlijn) zijn reeds criteria opgesteld (Adriaens et al. 2008), die verder 

zullen worden aangevuld met genetische criteria. Voor andere soorten zijn algemene 

vuistregels bruikbaar die gebaseerd zijn op (effectieve) populatiegrootte.  

Bij een effectieve populatiegrootte van Ne = 500-1000 individuen wordt het verlies aan 

genetische diversiteit gecompenseerd door het ontstaan van nieuwe mutaties in de populatie 

(Franklin & Frankham 1998), waardoor dit cijfer vaak wordt gebruikt als criterium voor 

duurzaam behoud. Hoewel vele geïsoleerde populaties niet aan dit criterium voldoen, kan 

verbinding van meerdere kleinere deelpopulaties wel leiden tot een metapopulatie (een set 

van regionaal verbonden deelpopulaties) met Ne > 500, en dus een behoud van genetische 

diversiteit garanderen . Dit is een zeer ruwe algemene richtlijn, met voor- en nadelen (Traill 

et al. 2010; Flather et al. 2011). Deze vuistregel is een criterium voor het behoud van 

genetische diversiteit op zeer lange termijn. Dit betekent allerminst dat populaties met een 

kleinere effectieve populatiegrootte ten dode opgeschreven zijn of mogen opgegeven 

worden. Kleinere populaties zullen echter gemakkelijker en sneller genetische diversiteit 

verliezen, waardoor de gemiddelde kans op uitsterven toeneemt. Een groot nadeel van deze 

vuistregel, zeker voor beleid, is dat er geen temporeel aspect aan vasthangt of een risico-

inschatting mee gepaard gaat op een bepaalde termijn. Hoewel analyses van de 

levensvatbaarheid van populaties (zogenaamde PVA’s, “population viability analyses”) de 

beste benadering zijn (bv. Pollak 2009), zijn ze extreem arbeidsintensief en vaak niet 

haalbaar. Men kan echter ook voor behoud van genetische diversiteit een temporeel 

expliciete benadering gebruiken, die hier wordt aanbevolen als criterium voor een voldoende 

behoud van genetische diversiteit. Dit criterium bepaalt dat de effectieve populatiegrootte 

zodanig moet zijn dat op een periode van honderd jaar 95 % van de genetische diversiteit 

wordt behouden. Dit is eenvoudig af te leiden via  

 

��	 � �
��	�	
����

    (Formule 1) 

waarbij t het aantal generaties is per 100 jaar, Ht de genetische diversiteit is in generatie t 

en H0 de genetische diversiteit is in de referentietoestand (zie Hamilton 2009 voor de 

afleiding). Deze minimale effectieve populatiegrootte wordt verder genoteerd als Ne95. 

Zo kan men berekenen dat bij een soort met generatietijd van zeven jaar Ne95 gelijk is 

aan 139. Bijvoorbeeld de kamsalamander (Triturus cristatus) heeft een gemiddelde 

generatieduur van c. 7 jaar, en Ne > 139 zou kunnen gebruikt worden als genetisch criterium 

voor een goede staat van instandhouding van een (voldoende verbonden meta)populatie, 

aanvullend op de huidige criteria voor de lokale staat van instandhouding (Adriaens et al. 

2008). Wanneer de verhouding Nc / Ne gekend is voor de soort (of populatie), kan men deze 

Ne95 ook omzetten naar een minimale census populatiegrootte, die het aantal volwassen 

individuen in de populatie weergeeft. Wanneer men via onderzoek vaststelt dat de effectieve 

populatie onvoldoende groot is, kan men opteren om het leefgebied te vergroten, of om de 

populatie te verbinden met één of meerdere andere populaties. Genmigratie kan namelijk 

ook de effecten van genetische drift compenseren (naast mutatie), waardoor genetische 

diversiteit trager verloren gaat en de effectieve populatiegrootte toeneemt. Tabel 1 geeft ter 

indicatie de effectieve populatiegroottes weer, die overeenkomen met Ne95 voor organismen 

met verschillende generatieduur. Dit kan men gebruiken als genetisch criterium voor de 

staat van instandhouding van (meta)populaties.  
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Tabel 1: De effectieve populatiegrootte die minimaal vereist is om 95% van de genetische diversiteit 

(GD) te behouden over 100 jaar (Ne95) en de effectieve populatiegrootte waarbij allelen met een 

frequentie groter dan 0,5% gemiddeld genomen behouden worden. Bij kleine Ne is het compenserend 

effect van mutaties voor genetische drift verwaarloosbaar. Naarmate de Ne dichter komt bij 500 worden 

mutaties belangrijker en kan Ne = 500 als de ondergrens worden beschouwd, eerder dan de aangegeven 

getallen (enkel van toepassing bij organismen met generatieduur < 2jaar).  

Generatieduur 

(jaar) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal generaties 

per 100 jaar 
100 50 33 25 20 17 14 13 11 10 

Ne nodig voor 

behoud van 95% 

GD over 100 jaar 

975 487 325 244 195 162 139 122 108 97 

 

2.2 Ecologische verbinding 
Een ecologische verbinding is een corridor bestaande uit één of meerdere habitattypes, 

waarlangs organismen van het ene leefgebied naar het andere kunnen migreren. Is de 

verbinding langer dan de dispersiecapaciteit van het organisme, dan dient ze eveneens te 

bestaan uit leefgebied geschikt voor voortplanting, waarbij de geschikte vlekken binnen 

dispersieafstand van elkaar dienen te liggen. In dit geval vormt een ecologische verbinding 

ook leefgebied, zij het dat daar niet gefocust wordt op de vestiging van genetisch duurzame 

populaties. Hoe langer een ecologische verbinding is, hoe robuuster ze moet zijn: omdat de 

organismen grotere afstanden moeten afleggen tot de volgende kernpopulatie, moet de 

passeerbaarheid van de habitatmatrix groter zijn. Doorgaans betekent dit dat verbindingen 

over langere afstanden breder moeten zijn en van betere kwaliteit moeten zijn. Ecoducten 

zijn korte en doorgaans relatief smalle ecologische verbindingen over zeer harde barrières. 

Essentieel is dat ecoducten, om de feitelijke migratiekans te maximaliseren, onmiddellijk 

aansluiten op zeer geschikt en bezet leefgebied aan weerskanten van de barrière. Leefgebied 

aan weerskanten van het ecoduct moet van optimale kwaliteit zijn om een zo groot 

mogelijke populatie te hebben aangrenzend aan het ecoduct, zodat bij een bepaalde 

relatieve migratiekans m het absolute aantal migranten Nm dat de oversteek maakt 

maximaal is.  

Een ecologische verbinding zoals een ecoduct heeft meerdere complementaire biologische 

verbindingsfuncties: 

1. Ze moet organismen toelaten om nieuwe of verlaten leefgebieden te koloniseren. 
Na een lokale extinctie (door toeval of niet) is snelle herkolonisatie mogelijk vanuit 
andere populaties en gebieden. Bij herkolonisatie is het gunstig dat dit door een niet te 
klein aantal individuen (>10) kan gebeuren, om zogenaamde stichterseffecten (een lage 
genetische diversiteit bij aanvang door een te klein aantal kolonisten) te vermijden. 
Slechts tien stichters dragen gemiddeld genomen 95% van de genetische diversiteit 
van de bronpopulatie (Frankham et al. 2010). Als deze snel kan aangroeien is het 
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verlies aan genetische diversiteit door een stichterseffect relatief beperkt. Ecologische 
verbindingen bedoeld voor herkolonisatie moeten dus meer kunnen bieden dan nu en 
dan de passage van een migrant. De ecologische verbinding moet effectief 
aantrekkelijk leefgebied zijn voor de soort waarvoor ze bedoeld is, zodat voldoende 
individuen geschikte leefgebieden kunnen herkoloniseren. 

2. Ze moet genetische uitwisseling toelaten tussen bestaande populaties, om effecten van 
genetische drift en inteelt te compenseren. Elk van de geïsoleerde populaties wordt 
door een verbinding in feite een deelpopulatie van een grotere metapopulatie: de lokale 
toevalseffecten, die leiden tot een verlies aan genetische diversiteit kunnen 
gecompenseerd worden door immigratie van individuen uit de naburige populaties. De 
populatie gedraagt zich genetisch als een populatie die groter is, dan wanneer ze 
volledig geïsoleerd zou zijn. Een verbinding verkleint het effect van genetische drift en 
zorgt voor een grotere effectieve lokale populatiegrootte bij een nagenoeg gelijk aantal 
individuen in elke deelpopulatie. Hoe sterker de verbinding is (i.e., hoe meer individuen 
uitgewisseld worden), hoe meer en hoe sneller toevalseffecten gecompenseerd kunnen 
worden (hoe groter de effectieve lokale populatiegrootte is).  

3. Ze moet genetische uitwisseling bevorderen om zo verspreiding van gunstige 
genetische varianten te vergemakkelijken. Dit is nodig om het potentieel tot 
adaptatie aan veranderende (milieu)condities te vergroten. In een natuurlijke omgeving 
die gedomineerd wordt door externe antropogene drukken die regelmatig veranderen 
(bv. pollutie, nieuwe biociden, nieuwe chemicaliën, invasieve soorten, ...) is een snelle 
evolutionaire respons essentieel.   

 

2.3 Vergroten of verbinden? 
Zowel vergroten als verbinden kan leiden tot een duurzame populatie, omdat toevalseffecten 

in beide gevallen tot een aanvaardbaar niveau worden herleid. De keuze tussen beide 

maatregelen hangt van tal van factoren die best via een kosten-batenanalyse worden 

vergeleken.  

Als absolute minimale graad van connectiviteit, nodig om effecten van drift en inteelt te 

compenseren, wordt één effectieve migrant per generatie aanbevolen (Mills & Allendorf 

1996). Deze minimale graad van connectiviteit geldt in het geval van een netwerk aan 

deelpopulaties, waarbij alle deelpopulaties even sterk met elkaar verbonden zijn 

(eilandmodel van migratie; Wright 1931). Wanneer er slechts met één andere deelpopulatie 

uitwisseling is, volstaat één effectieve migrant per generatie niet. De hoeveelheid 

noodzakelijke uitwisseling is dan afhankelijk van het aantal buurpopulaties waarmee 

uitgewisseld kan worden. 

Hoewel zowel grote als kleine populaties slechts één effectieve migrant per generatie 

vereisen, is het relatieve effect echter verschillend: bij een effectieve populatiegrootte van 

Ne = 100 volstaat een relatief kleine of smalle verbinding waar slechts 1/100 (één procent) 

van de populatie per generatie gebruik van maakt. Bij een grootte van Ne = 20 moet per 

generatie 1/20 (vijf procent) van de populatie migreren om aan het minimale 

verbindingscriterium van één migrant per generatie te voldoen, hetgeen voor sommige 

soorten zeer veel is. De passeerbaarheid en dus de kwaliteit van een ecologische verbinding 

die twee kleine populaties met elkaar verbindt, moet dus veel groter zijn dan tussen grote 

populaties.  

In een zeer versnipperd landschap, doorsneden langs alle kanten met harde barrières 

(woongebied, wegeninfrastructuur, kanalen, ...) moet dus zeer goed overwogen worden of 

een duurzame populatie best kan behaald worden door de lokale populatiekernen te 

vergroten en genoegen te nemen met minder robuuste ecologische verbindingen, dan wel 
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deze toestand te behalen met relatief kleine populaties en zeer robuuste ecologische 

verbindingen. Dit zijn afwegingen die geval per geval moeten gemaakt worden.  

Een metapopulatie, die bestaat uit 10 deelpopulaties met elk een Ne > 50 (Ne_metapopulatie  > 

500) en minimaal 1 effectieve migrant per generatie per deelpopulatie, is dus genetisch 

duurzaam volgens de gecombineerde criteria van Franklin & Frankham (1998) en Mills & 

Allendorf (1996). De genetische uitwisseling waarborgt het behoud van genetische diversiteit 

binnen deelpopulaties, terwijl de grootte van de totale metapopulatie van Ne = 500 het 

verlies aan genetische diversiteit tussen populaties door het ontstaan van nieuwe mutaties 

compenseert. Let wel, bij een Nc/Ne verhouding van 10/1 heb je ook tien migranten nodig 

om tot één effectieve migrant te komen.  

Wanneer men bovenstaande 95% richtlijn gebruikt voor behoud van genetische diversiteit, 

kan men Formule 1 gebruiken om geval per geval, de minimale metapopulatiegrootte te 

bepalen, en afhankelijk van het aantal populaties en ruimtelijke configuratie, te bepalen wat 

de beste combinatie van lokale minimumpopulatiegrootte en ecologische verbinding is, en 

hoe die verbinding eruit moet zien.  

2.4 Dispersie van organismen 
Dispersie kan ruwweg in twee categorieën verdeeld worden: er is verplaatsingsgedrag 

geassocieerd met normale activiteiten binnen de home-range van een individu, en er is 

emigratiegedrag, waarbij gepoogd wordt om nieuw leefgebied te koloniseren. Verbindingen 

tussen populaties die korter zijn dan de homerange van de organismen zijn relatief 

eenvoudig te realiseren, omdat de verbinding niet moet bestaan uit hoogkwalitatief 

leefgebied waarbinnen ook voortplanting dient te kunnen gebeuren.  

Emigratie uit een geschikt leefgebied naar onbekende oorden, verder dan de homerange van 

een individu, is daarentegen een zeer risicovolle onderneming voor het organisme in 

kwestie: het moet immers een potentieel gevaarlijke reisweg nemen, zonder garantie op 

succes dat er effectief geschikt habitat wordt gevonden. Naar populatiegenetische aspecten 

van verbondenheid is zeer occasionele lange-afstandsmigratie veel minder belangrijk dan 

continue diffusie van genen in een stapsteenmodel. In de simulaties (zie verder) wordt hier 

dan verder geen rekening gehouden met lange-afstandsmigratie.  

Tenslotte, niet elke soort is even mobiel. Dit hangt niet enkel af van de fysieke capaciteit tot 

dispersie, maar ook van (evolutionair bepaald) gedrag. Er zijn soorten die in principe in staat 

zijn om ver te migreren maar in de praktijk extreem honkvast zijn (bv. de huismus; 

Vangestel et al. 2011, 2012). Wanneer het aantal migranten dat nodig is om genetische drift 

te compenseren groter is dan de capaciteit en de wil tot migratie is er een probleem. Dit legt 

een ondergrens op de minimale lokale populatiegrootte, zelfs in de aanwezigheid van 

robuuste ecologische verbindingen. Populatiebiologische simulaties kunnen helpen om geval 

per geval, rekening houdend met de lokale ruimtelijke configuratie van de te verbinden 

gebieden, de lokale populatiegroottes en de ecologische context van de soort, in te schatten 

voor welke situaties verbindingen nuttig en/of nodig zijn. De simulaties die in het kader van 

deze studie uitgevoerd zijn, stellen eerder de algemene condities voor waaronder we kunnen 

verwachten dat ecoducten nuttig zijn voor populatiegenetische processen. 

2.5 Waarom is genetisch onderzoek wenselijk ? 

Bovenstaande geeft aan dat de keuzes voor vergroten of verbinden gerelateerd zijn aan de 

effectieve populatiegrootte en effectieve migratie, eerder dan de census populatiegrootte of 

het aantal migrerende individuen. Hoewel dit in de praktijk moeilijk toepasbare richtlijnen 
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lijken voor beheer, kan men beide parameters, en vooral de verhouding tussen effectieve en 

census groottes, empirisch bepalen.  

Effectieve migratie tussen populaties is “in real time” te meten via het gebruik van 

genetische studies. In het monitoringsschema (zie verder) wordt dit concreet uitgewerkt 

voor drie soorten. Dit laat toe om te bepalen of er al dan niet voldoende genetische 

uitwisseling is in een bepaalde ruimtelijke context. Hoewel dit telkens genetisch onderzoek 

vereist, heeft deze aanpak het voordeel dat hij objectief meetbaar is. Dit type studies laat 

ook toe om de weerstand van een landschapsmatrix te bepalen (bv. Garroway et al. 2011), 

en aldus in te schatten hoe veel landschappelijke weerstand toegelaten is om aan het 

minimale criterium van verbondenheid te voldoen, en hoe het landschap moet ingericht 

worden om dat criterium te halen voor die soort.  

Ook voor het bepalen van de effectieve populatiegrootte Ne zijn genetische studies de meest 

aangewezen methode, omdat ze minder tijdrovend zijn dan demografische studies. Ook voor 

soorten die moeilijk kwantitatief te inventariseren zijn, geeft de effectieve populatiegrootte 

een relatief éénduidige en objectieve schatting van de toestand en trends van een populatie. 

In vele gevallen is het zeer moeilijk om de census populatiegrootte te bepalen, bijvoorbeeld 

bij grote zoogdieren. De effectieve populatiegrootte is dan, in vergelijking, veel eenvoudiger 

te meten via genetische staalnames.  

Aan het einde van dit rapport stel ik een staalnameschema weer dat gebaseerd is op zowel 

de simulaties als op wat we binnen een bepaald tijdsbestek kunnen verwachten van effect 

met huidige analysemethodes voor empirische studies.  

3 Wetenschappelijke design van een impactstudie 
Het doel van een empirische impactstudie is om na te gaan of een bepaalde maatregel even 

effectief is als gewenst, en om te kwantificeren hoe effectief de maatregel feitelijk is.  

De ideale wetenschappelijke opzet om na te gaan of en in welke mate ecoducten nuttig zijn 

bestaat erin op een gerepliceerde wijze (i.e., aan de hand van meerdere onafhankelijke 

cases) de toestand op te volgen in de tijd. Daarbij wordt de referentietoestand vastgesteld 

(“before”), de toestand na de maatregel (“after”), en ook ruimtelijk op te volgen waarbij men 

zowel controles (geen ecoduct) opneemt (“control”) als behandelingen, in casu situaties met 

een ecoduct (“impact”). Dit type opzet is beter gekend als BACI; before, after, control, 

impact. Een uitstekend overzichtsartikel omtrent de opzet van wetenschappelijke studies 

rond ecoducten is weergegeven in Lesbarrères & Fahrig (2012). Dit artikel geeft duidelijke 

criteria waaraan een wetenschappelijke studie moet voldoen wil ze de effectiviteit van een 

ecoduct kunnen beoordelen, en wijst eveneens op het belang van een degelijk ontwerp van 

het ecoduct, met grote nadruk op de ruimtelijke inplanning ervan, en duidelijke afbakening 

van de doelen voor het ecoduct. Voor welke soorten is het bedoeld? Hebben die soorten er 

op zich nood aan (cfr supra: is verbinden of vergroten überhaupt nodig, en is verbinden de 

beste optie)? Is de locatie wel geschikt? Sluit ze aan bij leefgebied van de doelsoorten? Een 

algemeen stappenplan voor de design van een impactstudie omtrent ecoducten, grotendeels 

gebaseerd op Lesbarrères en Fahrig (2012) is weergegeven in tabel 2.  

De BACI opzet, idealiter herhaald in de ruimte over meerdere ecoducten (anders is er geen 

replicatie van de impact) is nodig om causaliteit van ruis en toeval te onderscheiden. Een 

BACI opzet kan aldus toelaten om harde wetenschappelijk gegevens te genereren waarmee 

uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de efficiëntie van ecoducten als passages voor 

biodiversiteit in het algemeen of voor welbepaalde soorten in een gefragmenteerd landschap.  
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Om het huidige effect van een barrière te meten, is de genetische structuur in zowel 

positieve als in negatieve controlevergelijkingen een essentieel referentiekader. Indien de 

barrière reeds belangrijk is, verwacht men een sterker genetisch verschil tussen populaties 

aan weerskanten dan tussen populaties van dezelfde zijde van de barrière. Anderzijds is het 

ook mogelijk dat een bestaande anthropogene barrière geen waarneembare verandering van 

genetische structuur met zich meebrengt. Dit kan meerdere oorzaken hebben. a) Wanneer 

de effectieve populatiegrootte aan weerszijden van de barrière zeer groot is, is de tijd nodig 

om een meetbaar genetisch verschil te vinden dat veroorzaakt wordt door een gebrek aan 

genetische uitwisseling zeer lang (in feite te wijten aan een opsplitsing van één populatie in 

twee half zo grote gescheiden populaties). Op korte termijn zal een barrière een zo kleine 

verhoging van de genetische drift met zich meebrengen dat ze slechts waarneembaar en 

significant is mits een zeer intensieve staalname en een genetische analyse met zeer veel 

onafhankelijke merkers. b) Wanneer de barrière poreus is, en er nog steeds voldoende 

uitwisseling is die de hoeveelheid genetische drift compenseert. 
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Tabel 2: Stappenplan voor het ontwerp van een wetenschappelijke studie naar de impact van 
ecoducten. Aangepast naar Lesbarrères & Fahrig (2012).  

 

 

Stap • Omschrijving 

1.    Voor de aanleg van de 

weg: identificeer potentiële 

effecten van de aan te 

leggen weg op biodiversiteit 

in de regio. 

• Identificeer soorten die een hoge kans hebben om negatief beïnvloed te 
worden door de aanleg van de weg, en stel hun ecologische eisen vast. 

• Bepaal of de weg een duurzame instandhouding van de populaties van 
die soorten (of de door de weg gescheiden deelpopulaties) in gevaar 
brengt, en of dit op regionale schaal een negatief effect heeft op 
biodiversiteit. Dit leidt tot een afwegingskader voor ontsnippering.  

• Identificeer de relevante ruimtelijke en temporele schaal waarop een 
impact kan verwacht worden van mitigatie door een ecoduct op deze 
soorten en hun populaties. Deze gegevens zijn gebaseerd op 
dispersiecapaciteit, migratiegedrag (m), dispersie-afstanden en andere 
vormen van ruimtegebruik. 

  

2.    Leg doelen vast voor 

een ecoduct 

• Bepaal kwantitatieve doelen voor soorten (bv. het barrière-effect moet met 
X percent dalen ten opzichte van de referentiesituatie; dit kan met 
genetische technieken vastgesteld worden).  

• Leg criteria vast (lengte, breedte, habitattypes, ruimtelijke aansluiting, …) 
voor de ecoducten. 

  

3.    Verzamel referentie-

gegevens van de 

doelsoorten, zowel in 

controlegebieden als op de 

toekomstige impactsite 

• Bepaal het nodige aantal ecoducten om de barrière voldoende te 
mitigeren, en bepaal waar de plaatsing best komt. Dit is een compromis 
tussen zowel ecologische als maatschappelijke kosten en baten. 

• Leg vast welke de positieve (niet-doorsneden landschap) en de negatieve 
(wel een barrière, geen ecoduct) controle-sites zijn en zorg voor een 
goede ruimtelijke design van die controlelocaties (bv. gerandomiseerd, of 
in blokken). 

• Voer een power-analyse uit om te bepalen hoeveel replicatie (in tijd en 
ruimte) nodig is om een vooraf bepaalde effectgrootte van ecoducten 
statistisch te kunnen waarnemen. 

• Werk monitoringprogramma’s uit voor de ecoducten en de controle-sites, 
en eventuele locaties op verschillende effectafstanden van de ecoducten. 

• Verzamel referentiegegevens van dispersie en migratie op de 
monitoringlocaties. 

  

4.    De feitelijke monitoring 

na constructie en uitvoer 

van de ecoducten 

• Voer het monitoringprogramma uit zoals vastgelegd, op de verschillende 
impact en controle-locaties, en dit gedurende de periode en op temporele 
intervallen vereist door de power-analyse. 

• Waar mogelijk, laat de monitoring door een vaste ploeg uitvoeren om 
waarnemingsbias te voorkomen en inwerkingstijd te minimaliseren. 

  

5.    Analyseer de data en 

koppel terug 

• Analyseer de gegevens in functie van de vooropgestelde doelen (stap 2) 
en trek daaruit conclusies. Het ecoduct ressorteert deels zijn doel 
(verhogen van de connectiviteit) wanneer er meer passages zijn over het 
ecoduct dan over de controle-sites waar geen ecoduct werd geplaatst. 
Vervolgens moet worden nagegaan of deze verhoging en voldoende 
graad van connectiviteit levert. Een ecoduct is volledig succesvol wanneer 
er geen verschil wordt waargenomen met de positieve controle-locaties 
(geen barrière). 

• Koppel de resultaten terug met de financiers van de studie, stakeholders 
en wetenschappers. 

• Publiceer het onderzoek in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften 
met toegang tot een zo groot mogelijk publiek. Wanneer de mitigatie van 
de barrièrewerking onvoldoende blijkt, begin dan opnieuw op basis van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en leer uit je fouten en die van 
anderen. 
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Een ecoduct kan aldus een positieve, neutrale alsook een negatieve invloed uitoefenen op de 

genetische verbondenheid van populaties. a) Een positief effect wordt verwacht wanneer het 

ecoduct effectieve migratie (genmigratie) stimuleert, en er meer genetische diversiteit wordt 

uitgewisseld dan er in elke deelpopulatie tot dan toe verloren ging door genetische drift. Het 

migratie-driftevenwicht verplaatst zich naar een nieuwe toestand, met meer migratie en 

minder drift, en een verlaging van de genetische differentiatie tot gevolg in vergelijking met 

de initiële toestand. b) Een neutraal waargenomen effect is mogelijk wanneer de barrière 

nog geen merkbare verschuiving in het initiële migratie-driftevenwicht heeft veroorzaakt, bv. 

als gevolg van grote Ne aan weerskanten. Bijvoorbeeld bij een Ne > 1000, zoals kan 

verwacht worden bij kleine insecten, verklaart de barrière na 100 generaties van isolement 

nog steeds minder dan vijf procent van de genetische variatie in de populaties, daar waar de 

verwachte waarde bij migratie-drift equilibrium gelijk is aan 100% (Fig. 1). Merk op dat bij 

deze Ne een ecologische verbinding niet essentieel is. c) Een negatief effect kan zich 

voordoen wanneer een poreuze barrière volledig wordt afgesloten op een nauwe ecologische 

corridor na. Dit kan zich voordoen wanneer een rasterwerk wordt gebruikt dat de passage 

van een autoweg verhindert, om zodoende de dieren gecontroleerd te geleiden naar het 

ecoduct, dat weliswaar een verkeersveilige passage garandeert, maar potentieel resulteert in 

minder genetische uitwisseling dan in de oorspronkelijke, poreuze maar ook 

verkeersonveilige, situatie.  

 

 

Figuur 1: Genetische differentiatie bij volledige isolatie tussen populaties in functie van de tijd bij 

verschillende effectieve populatiegroottes. Genetische differentiatie neemt toe bij isolatie als gevolg van 

genetische drift. Hoe groter de populatie, hoe trager genetische drift werkt. In realiteit wordt tussen 

compleet geïsoleerde populaties van seksuele soorten een Fst groter dan 0.4 zelden waargenomen, 

Mogelijk omdat bij zulke hoge waarden de genetische diversiteit zodanig laag is dat dit een negatieve 

weerslag heeft op de leefbaarheid van populaties.  



 

 

www.inbo.be                    19 

 

4 Simulaties 

4.1 Nut van simulaties 
Om de effecten van een ecoduct op de genetische structuur van populaties in te schatten, 

vormen simulaties een zeer krachtig hulpmiddel. Simulaties kan men het best beschouwen 

als een uitgebreide denkoefening over het zuivere effect van één of enkele parameters op 

een theoretische ideale situatie.  

Populatiegenetische processen leiden tot patronen die zich snel of traag kunnen stabiliseren 

(i.e., een evenwicht bereiken), en de tijd die nodig is om in een evenwichtssituatie te komen 

is afhankelijk van de populatiegrootte en de hoeveelheid genmigratie. Hoe kleiner de 

populaties en/of hoe meer migratie er is, hoe sneller het evenwicht wordt bereikt. Er zijn 

rekenkundige formules die toelaten om te bepalen hoe snel dit wordt bereikt, en wat de 

evenwichtssituatie is, maar die zijn feitelijk opgesteld voor het zogenaamde eilandmodel van 

migratie (Wright 1931), waarbij elke populatie een even grote kans heeft tot uitwisseling 

met eender welke andere populatie. Met andere woorden, dit model gaat uit van een 

afwezigheid van ruimtelijke structuur in de verdeling van allelen. In realiteit wisselt een 

populatie meest van al genetisch materiaal uit met de dichtstbijzijnde buren, waardoor 

genmigratie leidt tot expliciete ruimtelijke patronen in de verdeling van genetisch materiaal. 

In het geval van isolatie tussen gebieden die doorsneden worden door een harde fysische 

barrière (zoals een autoweg), is het essentieel om een idee te krijgen van wat de temporele 

en ruimtelijk effecten zijn van een ecologische verbinding als een ecoduct. Simulaties zijn 

daarbij handige hulpmiddelen.  

Hier test ik aan de hand van gesimuleerde data welke effecten een ecologische verbinding, 

die model staat voor een ecoduct, heeft op de genetische structuur van de populaties aan 

weerskanten van de barrière. De genetische structuur wordt telkens vergeleken met de 

structuur die er zou zijn onder identieke condities maar dan zonder enige barrière (positieve 

controle), en onder identieke condities maar dan zonder enige verbinding (negatieve 

controle). Zulke simulaties kunnen ons helpen om beter in te schatten welke resultaten we 

kunnen verwachten van ecoducten, zowel in de ruimte (effectafstanden) als in de tijd (hoe 

lang duurt het totdat we een effect kunnen verwachten en waarnemen).  

Het nadeel van simulaties is dat ze een grove vereenvoudiging van de werkelijkheid zijn, 

maar het voordeel is dat je feitelijk experimenten kan uitvoeren in een virtuele omgeving 

waarbij je de omgeving in alle experimentele behandelingen constant houdt op één variabele 

na. Je kan ook een groot aantal populaties monitoren en op lange termijn, en dit bovendien 

repliceren zoveel als je wil. Hierdoor is het mogelijk om een fundamenteel inzicht in de 

efficiëntie van ecologische verbindingen in het algemeen te verkrijgen. De parameters van de 

simulaties zijn zodanig gekozen dat ze in de positieve controle leiden tot realistische 

resultaten van populatiegenetische structuur, zoals we die ook waarnemen in empirische 

studies.  

4.2 Opzet van de simulaties 

De simulaties werden uitgevoerd met de software Marlin (Meirmans 2011), een front-end 

applicatie voor de command-line simulatie-omgeving quantiNEMO (Neuenschwander et al. 

2008), maar beperkt tot neutrale merkers en met een veel uitgebreidere grafische interface.  

Er werden metapopulaties gesimuleerd bestaande uit een raster van 10 x 11 cellen, waarbij 

elke cel een draagkracht heeft van Ne = 10. Elke cel is enkel verbonden met cellen die een 

raakvlak delen, en elke cel kan dus een bepaalde hoeveelheid migranten (Nem) per generatie 

uitwisselen met buurcellen. Een migrant kan geen cel overslaan. Dit is het zogenaamde 

tweedimensionele stapsteenmodel van migratie (Kimura 1953; Fig. 2), dat het meest 
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overeenkomt met het proces van migratie in een continu maar versnipperd landschap. Hier 

wordt gewerkt met de effectieve populatiegrootte (en effectieve migratie), die in 

werkelijkheid doorgaans 10 x kleiner is dan de reële populatiegrootte (en aantal migranten). 

Een populatie met een Ne = 10 zal in werkelijkheid eerder bestaan uit c. 100 volwassen 

individuen. In het populatiemodel bereikt de cel telkens de theoretische draagkracht vanaf 

dat ze bezet is, plus een aantal migranten die binnenkomen of minus emigranten die 

vertrokken zijn. Er zijn dus geen toevallige populatiefluctuaties te wijten aan de 

groeicapaciteit. Migranten die terecht komen in een cel met een capaciteit van nul (buiten de 

metapopulatie of in de lege cellen die de barrière voorstellen) sterven. De totale 

metapopulatiegrootte is dus telkens circa 1000 individuen.  

 

 

Figuur2: Migratie via een stapsteenmodel. Per generatie migreert een fractie m uit een populatie naar 

een naburige populatie. De fractie 1-m blijft ter plaatse. Elke populatie heeft vier buurpopulaties, en 

ontvangt aldus gemiddeld genomen een fractie m/4 van elke buurpopulatie. Aangepast naar fig. 4.12 uit 

Hamilton (2009).  

 

In elke cel krijgt elk individu bij het begin van de simulaties een willekeurig genotype 

toegewezen op 50 loci met twee allelen per locus. Elke generatie veranderen de 

allelenfrequenties door genetische drift, genmigratie of mutatie. In vergelijking met 

genmigratie is de mutatie een verwaarloosbare factor, maar omdat de simulaties zeer lang 

lopen (1000 generaties) is de hoeveelheid mutatie zodanig ingesteld dat in onze eindige 

metapopulatie (Ne ≈ 1000) de hoeveelheid genetische drift gecompenseerd wordt door 

mutatie (0.0005 mutaties per individu, locus en generatie), en de genetische diversiteit op 

zich voor de gehele metapopulatie constant blijft. De resultaten in de vorige generatie 

beïnvloeden uiteraard wat er kan gebeuren in de volgende generatie enzovoort (Monte-Carlo 

Chain Method simulaties). In de resultaten geven we weer hoe de genetische structuur is na 

20, 100 en 1000 generaties. Hoewel 1000 generaties extreem lang is, geeft dit een beeld 
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van wat het resultaat zou zijn in compleet migratie-drift equilibrium, en wat het uiteindelijke 

theoretisch mogelijke effect van een maatregel is. Naarmate de deelpopulaties en de totale 

populatie kleiner is, en de migratie groter is, duurt het minder lang om tot equilibrium te 

komen. De termijn van 20 generaties (voor organismen met een gemiddelde generatietijd 

van 5 jaar stelt dit nog altijd 100 jaar voor) stelt voor wat we binnen de levensduur van een 

ecologische verbinding als een ecoduct (100 jaar?) mogen verwachten als effect. Omdat de 

deelpopulaties zelf klein (Ne = 10) zijn en relatief veel migratie kennen (m = 0.16) zouden 

deze populaties in een eilandmodel al na 14 generaties in migratie-driftevenwicht moeten 

zijn. Na twintig generaties zouden naburige populaties, ook in een stapsteenmodel, zich ten 

opzichte van elkaar nagenoeg in migratie-driftevenwicht moeten bevinden.  

Voor elk scenario voeren we 10 replicaties uit die met een andere toevallige set genotypes 

beginnen. Replicatie laat ons toe om een gemiddelde en standaarddeviatie te bepalen op de 

waarden die ons interesseren, en om statistisch te testen of de resultaten significant 

verschillen tussen de scenario’s.  

Drie scenario’s worden telkens gecontrasteerd met elkaar: een compleet verbonden 

metapopulatie (zonder barrières, de positieve controle genaamd CONT), een metapopulatie 

met één lineaire barrière die geen enkele uitwisseling toelaat (“autoweg”, de negatieve 

controle genaamd BARR). In deze situatie ontbreekt de middelste rij cellen volledig. De 

derde situatie is identiek aan de vorige, behalve dat er één cel is die het zuidelijke deel 

verbindt met het noordelijke deel van de metapopulatie. Dit simuleert de aanwezigheid van 

een ecoduct dat op één plaats de barrière opheft (genaamd PASS).  

Ik test telkens of er een verschil is tussen de drie scenario’s en tussen de scenario’s 

onderling voor de genetische differentiatie tussen de twee groepen als geheel (Fct), op de 

differentiatie binnen groepen (Fsc), en paarsgewijs tussen deelpopulaties die op verschillende 

afstanden van het ecoduct gelegen zijn (DJost). De afstanden die ik beschouw zijn 1 cel 

verwijderd van het ecoduct (of de cel die overeenkomt met die positie in de overige 

scenarios), vervolgens 3, 5 en 7 cellen verwijderd van het ecoduct (Fig. 3).  

Binnen een cel vertonen alle individuen random mating. Individuen kunnen naar een 

aangrenzende cel migreren, en de probabiliteit dat een individu dat effectief doet (m) is voor 

deze simulaties vastgelegd op 0.16. Per generatie ontvangt elke cel dus gemiddeld 1.6 

migranten, en ongeveer één op zes individuen migreert per generatie naar een naburige cel 

en plant zich daar voort (en verspreidt er zijn genen). Wanneer de fractie migranten m gelijk 

is aan 0.16, is de globale genetische differentiatie in onze gesimuleerde metapopulaties 

Fst ≈ 0.25 en de paarsgewijze differentiatie tussen aangrenzende cellen Fst ≈ 0.05 – 0.010. 

Dit komt overeen met empirische gegevens voor ree (Capreolus capreolus; Linnell et al. 

1998; Coulon et al. 2004; Breyne et al., ingediend), voor amfibieën als de Poelkikker 

(Pelophylax lessonae; Mergeay et al., ongepubliceerde data), Alpenwatersalamander 

(Ichtyosaura alpestris; Beyen et al. ongepubliceerde data), Kamsalamander (Triturus 

cristatus; Schön et al. 2011; Breyne et al. ongepubliceerde data), Bramensprinkhaan 

(Pholioptera griseoaptera; Breyne et al. ongepubliceerde data) en Ruigtewolfspin (Pardosa 

agricola; Lambeets et al. 2010). Merk op dat bij de kleinere soorten de populaties ook veel 

dichter bij elkaar liggen, maar dat ook de dispersie-afstanden veel kleiner zijn.  

 

  



 

 

22  

 

www.inbo.be 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Noord 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Zuid 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110  

 

Figuur 3: Voorstelling van de gesimuleerde metapopulaties en aanduiding van de bemonsterde cellen in 

kleur. Nummers in de vakjes geven het nummer weer van elke deelpopulatie. De middelste rij (cellen 

51-60) is ononderbroken in het scenario CONT (geen barrière), en is leeg bij scenario BARR (geen 

verbinding). In scenario PASSis de metapopulatie Noord enkel via cel 56 verbonden met metapopulatie 

Zuid (ecoduct). Vier effectafstanden van het ecoduct worden in rekening gebracht, zijnde 1 cel 

verwijderd van het ecoduct (geel), 3 cellen (oranje), 5 cellen (rood) en 7 cellen (paars). Tussen cellen 

met dezelfde kleur wordt telkens een paarsgewijze vergelijking gedaan van de genetische differentiatie 

zonder barrière, met barrière en met ecoduct. Voorts wordt getest of de genetische differentiatie tussen 

en binnen metapopulaties Noord en Zuid significant verschilt van elkaar naargelang het scenario. 

Tezamen geven deze analyses weer welk heil men wel en niet kan verwachten van ecoducten in het 

algemeen, onder ecologisch realistische condities van populatiegrootte en migratie.  

De grootte van een cel in de simulatie kan men beschouwen als de gemiddelde dispersie-

afstand per generatie voor een bepaalde soort. Een uitgebreide meta-analyse van dispersie-

gegevens van een groot aantal zoogdieren geeft aan dat dispersie-afstand in grote mate 

gerelateerd is aan lichaamsgrootte (Sutherland et al. 2000). Grote soorten hebben een 

groter ruimtegebruik (de populaties zijn minder dens per oppervlakte-eenheid) en moeten 

dus ook verder kunnen disperseren dan kleinere soorten.  

Voor een middelgroot zoogdier als ree blijkt dat in een versnipperd landschap de dispersie-

afstand zelden groter is dan 2-5 km (Linnell et al. 1998; Coulon et al. 2004). Ook uit eigen 

onderzoek blijkt dat de spatiële autocorrelatie tussen Vlaamse populaties niet significant 

verschilt van nul (d.w.z., er is geen waarneembaar effect van dispersie) op populaties verder 

dan 15 km van elkaar verwijderd. In de simulaties met bovenstaande settings is ook de 

spatiële autocorrelatie tussen cellen verder dan 3 stappen van elkaar verwijderd niet meer 

verschillend van nul tot negatief. Voor een soort als ree kan men dus grosso-modo 

concluderen dat, wanneer een positieve autocorrelatie in een stapsteenmodel over 3 cellen 

waarneembaar is bij m = 0.16 en Ne = 10, en dit overeenkomt met een afstand van 15 km, 
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de dimensie van een vierkante cel c. 5 km bedraagt wanneer men de resultaten van de 

simulaties ruimtelijk wil projecteren op een soort als het ree. Dit vertaalt zich ook als zijnde 

16% van de individuen disperseert verder dan 5 km van zijn geboorteplaats. Dit geeft louter 

een indicatie van de schaal waarop deze simulatie voor ree betrekking heeft. De beschouwde 

gesimuleerde metapopulatie van c. 10x10 cellen strekt zich dan ongeveer uit over een 

oppervlakte die overeenkomt met de grootte van de provincie Antwerpen (~ 2500 km2). 

Voor soorten met een kleiner dispersievermogen (bv. c. 500 - 1000 m voor amfibieën als 

Alpenwatersalamander, hier vereenvoudigd tot 700 m; Nöllert & Nöllert 2001) kan men 

stellen dat de totale metapopulatie zich uitstrekt over een gebied van c. 49 km2, en waarbij 

de grootste geteste effectafstand (populatie tot ecoduct) 5 km bedraagt. We testen aldus of 

populaties die stapsteen-gewijs een diffusie van hun genen kennen in de ruimte al of niet 

een positief effect ondervinden van de aanwezigheid van het ecoduct. Voor deze soort kan 

men zich voorstellen dat er zich in het landschap elke 700 m een voortplantingspoel (of een 

cluster van poelen) bevindt, met 100 salamanders per poel of cluster (overeenkomend met 

een Ne = 10). Zestien procent van de individuen geboren in een bepaalde cel planten zich 

dan volgens onze simulatie voort in een poel van een naburige cel.  

Voor soorten met een nog kleiner dispersievermogen (c. 100 m, de lengte van het ecoduct), 

zoals bepaalde vleugelloze loopkevers of sprinkhanen (bv. bramensprinkhaan) geven de 

analyses van de simulaties een beeld van het te verwachten effect van een ecoduct op 

effectafstanden tot c. 700 m van het ecoduct, en is de totale beschouwde oppervlakte van de 

gesimuleerde metapopulatie c. 1 km2.  

4.3 Statistische verwerking van de gesimuleerde gegevens 
Elke simulatie in Marlin geeft op gezette tijdsintervallen een complete output van de 

genotypes van alle individuen van de metapopulatie, en per deelpopulatie. Deze data werden 

geïmporteerd in de software Genodive (Meirmans & Van Tienderen 2004). Op elke dataset 

werden de volgende analyses uitgevoerd: 

1) Analyse van Moleculaire Variantie (AMOVA), waarbij de genetische differentiatie, 
gemeten als de fixatie-index F, werd bepaald tussen de clusters Noord en Zuid (Fct) en 
de gemiddelde fixatie-index binnen elke cluster (Fsc). Deze twee statistieken geven een 
beeld van het effect van het ecoduct op de twee deelgebieden als geheel en op de 
genetische structuur tussen populaties in elk deelgebied.  

2) Paarsgewijze genetische differentiatie tussen alle populaties, gemeten als Djost. Dit is 
een gestandaardiseerde maat van genetische differentiatie die varieert van nul tot één 
(Jost 2008). Voor verdere analyses werden telkens vier paarsgewijze 
differentiatiewaardes weerhouden, die verschillende effectafstanden weergeven (zie 
Fig. 3). 

Per scenario (CONT, BARR, PASS) geeft dit dus als output 10 datasets met zes datapunten 

per dataset: vier paarsgewijze differentiatiewaarden op verschillende afstanden van het 

ecoduct, twee algemene differentiatiewaarden. Boxplots met aanduiding van mediaan, 

interkwartielafstanden en uitersten geven de data per groep en per meting vereenvoudigd 

weer (Figs. 4-6). 

Verschillen tussen de drie scenario’s werden geanalyseerd aan de hand van parametrische 

variantie-analyse (ANOVA) en Tukey’s HSD test in de software-omgeving R v. 2.15.0 (The R 

Foundation for Statistical Computing 2012). Enkel wanneer de ANOVA een significant verschil 

gaf tussen de drie groepen, werd een Tukey's HSD test uitgevoerd om na te gaan welke 

paarsgewijze vergelijkingen significant verschillend waren. Alle post-hoc testen werden 

beschouwd als éénzijdig, namelijk met de onderliggende hypothese dat differentiatie stijgt 

van CONT over PASS naar BARR. Een ecoduct kan als zeer efficiënt beschouwd worden als de 

paarsgewijze vergelijking tussen CONT en PASS niet significant is en die tussen PASS en 
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BARR wel significant is. Een ecoduct kan als efficiënt beschouwd worden (voor een bepaalde 

effectafstand of andere test) wanneer beide paarsgewijze analyses significant zijn en de 

PASS een intermediaire genetische differentiatie geeft tussen BARR (hoogst) en CONT 

(laagst). Een ecoduct kan als niet-efficiënt beschouwd worden wanneer de vergelijking 

BARR-PASS niet significant is en de vergelijkingen PASS-CONT en BARR-CONT wel significant 

zijn. Wanneer er tussen de drie groepen geen significant verschil is na een bepaald aantal 

generaties, betekent dit dat genetische drift nog niet voldoende sterk is geweest na X aantal 

generaties om een effect waar te kunnen nemen.  

Nagenoeg alle data voldeden aan normaliteit (Shapiro-Wilk’s normaliteitstest) en 

homoscedasticiteit (Bartlett test van homogeneïteit van varianties). In het enkele geval dat 

dit niet zo was, werd een kruskall-Wallis niet-parametrische ANOVA uitgevoerd, en gevolgd 

door een Mann-Whitney test waarbij het significantieniveau werd gecorrigeerd voor 

drievoudig testen.  

4.4 Resultaten van de simulaties 
Figuren 4 tot 6 geven een grafisch overzicht van de verschillen in genetische differentiatie 

tussen de verschillende scenario’s na 20, 100 en 1000 generaties, aan de hand van boxplots. 

Tabel 26 geeft een samenvatting van de resultaten van de statistische vergelijking van de 

verschillen in genetische differentiatie tussen de drie scenario’s.  

Na 20 generaties geeft geen enkele test een significant resultaat dat wijst op een positieve 

invloed van een ecologische verbinding (PASS), hoewel op de kleinste effectafstand er een 

trend is naar een positief effect (Tabel 3). Waarschijnlijk zou dit wel een significant signaal 

kunnen geven mits meer replicatie. In alle vergelijkingen geeft het scenario CONT een lagere 

gemiddelde genetische differentiatie dan scenario BARR en dan scenario PASS (exact test 

p = 0.03125 in beide gevallen) hetgeen aangeeft dat er toch reeds een algemeen effect waar 

te nemen is van de barrière na 20 generaties. Een ecologische verbinding geeft echter nog 

geen aantoonbaar positief effect met de gebruikte methodes. Een multivariate analyse met 

bijvoorbeeld redundantie-analyse (RDA), die gebruik maakt van alle informatie uit de 

simulaties eerder dan enkele paarsgewijze vergelijkingen, kan mogelijk meer opleveren.   

Na 100 generaties is er een duidelijk effect van een ecologische verbinding (PASS) op de 

kleinste effectafstand, in de cellen aangrenzend aan de verbinding. Daar is het verschil sterk 

significant tussen PASS en BARR, en is het verschil niet significant tussen PASS en CONT. 

Hier kan men dus concluderen dat er een duidelijk positief effect is van de verbinding. Op 

grotere effectafstanden is er echter geen waarneembaar effect van een ecologische 

verbinding. Ook naar de genetische differentiatie tussen populaties binnen elke groep, en 

naar de genetische differentiatie tussen groepen is er geen significant verschil waar te 

nemen tussen de scenario’s PASS en BARR, terwijl er duidelijke verschillen zijn met CONT. 

Na 1000 generaties blijven deze patronen overeind, zij het dat er op de kleinste effectafstand 

ook een significant verschil is tussen CONT en PASS. De genetische differentiatie in PASS op 

de kleinste effectafstand is intermediair tussen BARR en CONT (Fig. 6). Dit betekent dat 

uiteindelijk ook de ecologische verbinding op de aangrenzende cellen aan de verbinding 

minder efficiënt is dan een continue verbinding. 
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Tabel 3: Samenvatting van de statistische significantieniveaus voor alle ANOVA en paarsgewijze post-

hoc testen. In grijs zijn de niet-parametrische testresultaten weergegeven, in geval niet voldaan was 

aan de assumpties van normaliteit en/of homoscedasticiteit. De daaruit volgende paarsgewijze testen 

waren ook niet-parametrisch. Een verschil wordt als significant beschouwd wanneer p < 0.05. Marginaal 

significante ANOVA werden wel weerhouden voor een post-hoc test (p < 0.075). GEN geeft aan na 

hoeveel generaties in de simulaties de meting werd uitgevoerd. D1 tot D7 hebben betrekking op de 

effectafstanden (afstand in populatiecellen tot het ecoduct of de respectievelijke positie in de scenario’s 

zonder ecoduct; Fig. 3). Fsc heeft betrekking op de differentiatie tussen populaties binnen elke groep, Fct 

op de differentiatie tussen groepen (Noord en Zuid). Waarden in groen geven weer dat er een statistisch 

significant positief effect is van de ecologische verbinding (BARR > PASS ≥ CONT, p ≤ 0.05). Waarden in 

rood geven aan dat er geen aantoonbaar verschil is tussen een volledige barrière (BARR) en een 

ecologische verbinding (PASS) daar waar er wel een verschil was tussen een continu landschap (CONT) 

en de andere scenario’s. Deze samenvatting geeft aan dat een continue barrière voor dispersie die door 

één cel onderbroken wordt (en zorgt voor een ecologische verbinding tussen Noord en Zuid) enkel een 

waarneembaar positief effect heeft op de populaties aanpalend aan de ecologische verbinding. NVT: niet 

van toepassing. 

ANOVA D1 D3 D5 D7 Fsc Fct 

GEN20 0.0717 0.264 0.3544 0.0579 0.1070 0.05352 

GEN100 0.00000638 0.125 0.754 0.0466 0.0000023 0.0000171 

GEN1000 0.00000020 0.00588 0.00816 0.00157 0.0005540 0.0000412 

 

Post-hoc 

Paarsgewijs effect       

GEN20       

CONT-BARR 0.029378 NVT NVT 0.034491 NVT 0.05925 

PASS-BARR 0.3650977 NVT NVT 0.9423578 NVT 0.9109832 

PASS-CONT 0.5687712 NVT NVT 0.065958 NVT 0.06593 

GEN100       

CONT-BARR 0.0000047 NVT NVT 0.8226098 0.000013 0.0002222 

PASS-BARR 0.0012469 NVT NVT 0.1541519 0.9996178 0.7644732 

PASS-CONT 0.053654 NVT NVT 0.0466658 0.000012 0.0000342 

GEN1000       

CONT-BARR 0.0000001 0.0068792 0.031632 0.0117858 0.0018843 0.00000001 

PASS-BARR 0.0009941 0.8003551 0.6274742 0.7563701 0.9971084 0.1574832 

PASS-CONT 0.004565 0.0312947 0.0075012 0.001959 0.0015615 0.00000001 

 



 

 

26  

 

www.inbo.be 

 

Figuur 4: Boxplots van paarsgewijze genetische differentiatie (Jost’s D) na 20 generaties op 

effectafstanden 1, 3, 5 en 7 van de ecologische verbinding tussen gebieden Noord en Zuid van de 

barrière (PASS), of op de respectievelijke afstanden van dezelfde cel in de simulaties zonder verbinding ( 

BARR) of in de simulaties zonder enige barrière (CONT), of van de genetische differentiatie binnen 

deelgebieden Noord en Zuid (Fsc) of van de genetische differentiatie tussen deelgebieden Noord en Zuid 

(Fct). Boxplots geven (van onder naar boven) het minimum, het eerste kwartiel (onderrand box), de 

mediaan (zwarte lijn), het derde kwartiel (bovenrand box) en het maximum weer. Witte cirkeltjes geven 

uitschieters weer die buiten 1.5 maal de interkwartielafstand vallen.   
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Figuur 5: Boxplots van genetische differentiatie (Jost’s D) na100 generaties voor drie scenario’s van 

verbondenheid. Zie Fig. 4 voor de legende.  
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Figuur 6: Boxplots van genetische differentiatie (Jost’s D) na1000 generaties voor drie scenario’s van 

verbondenheid. Zie Fig. 4 voor de legende. 

4.5 Bespreking van de analyse van de simulaties 
De resultaten van de simulaties geven duidelijk aan dat onder de gesimuleerde combinatie 

van populatiegroottes en migratie, een harde barrière reeds na relatief korte tijd (20 

generaties) een waarneembaar effect heeft op de genetische structuur van populaties (cfr. 

exact test). Krachtigere, multivariate data-analysemethodes die gebruik maken van alle 

cellen in de populatie zijn waarschijnlijk in staat om reeds op kortere termijn effecten te 

vinden van barrièrewerking. Dit was echter niet mogelijk binnen het bestek van deze 

opdracht. Empirische studies tonen aan dat effecten van ecologische barrières reeds na 
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enkele generaties zichtbaar kunnen worden (bv. Frantz et al. 2012; Geeraerts & Mergeay 

2012).  

De aanwezigheid van een ecologische verbinding leidde enkel tot een positief effect op de 

kleinst waargenomen effectafstand, namelijk voor de gesimuleerde populaties die 

onmiddellijk in contact stonden met de ecologische verbinding, ook na 1000 generaties. Ook 

voor de genetische structuur op schaal van de deelgroepen Noord en Zuid, die de gebieden 

aan weerskanten van de barrière voorstellen, was er geen meetbaar effect van de 

ecologische verbinding. De genetische structuur tussen groepen Noord en Zuid met of zonder 

ecologische verbinding (Fct tussen BARR en PASS) was niet te onderscheiden, ook niet na 

1000 generaties.  

Deze resultaten geven aan dat het te verwachten effect van een ecoduct in de ruimte, 

relatief tot de dispersiecapaciteit van de doelsoorten, eerder beperkt is. Wanneer men dit 

projecteert op concrete organismen met verschillende grootte, ruimtegebruik en 

dispersiecapaciteit, kan men stellen dat een ecoduct voor een groot zoogdier als de wolf 

(Canis lupus), en gesteld dat de E34 effectief een barrière zou vormen, nog effect heeft op 

een afstand van 500 km (zie Sutherland et al. 2002 voor dispersie-gegevens). Voor een 

middelgroot niet-carnivoor zoogdier als het ree is de effectafstand beperkt tot hooguit een 

tiental kilometer. Voor een amfibie als de kamsalamander is dit effect ruimtelijk nog kleiner 

(< 2 km), en voor zeer kleine organismen met een extreem beperkte dispersiecapaciteit 

(tientallen tot honderden meters per generatie) is er nagenoeg enkel een lokaal effect te 

verwachten (in de directe omgeving van het ecoduct), tenminste onder de gesimuleerde 

condities van populatiegrootte en migratie. Omdat deze condities echter zeer realistisch zijn 

wat dispersie en effectieve grootte betreft, lijkt dit resultaat wel robuust. Bovendien waren 

de simulatiecondities zeer liberaal naar reproductiecapaciteit toe, omdat deze enkel beperkt 

werd door de maximale draagkracht van de populatiecel. Empirische gegevens zullen nodig 

zijn om de robuustheid van deze resultaten te bevestigen . Verdere simulaties die een 

bredere set van condities bestrijken, zullen kunnen aangeven hoe sterk deze resultaten ook 

toepasbaar zijn op organismen met sterk verschillende ecologische profielen.  

De resultaten wijzen ook op de noodzaak van een goede aansluiting van de doelpopulaties 

en hun leefgebieden op de ecologische verbinding zelf. Een populatie van een zeldzame soort 

die aan weerskanten van de barrière zeer geschikt leefgebied heeft, voldoende om een totale 

metapopulatiegrootte te bekomen die groter is dan Ne95, heeft enkel baat bij een ecologische 

verbinding die onmiddellijk aansluit bij zijn leefgebied. Indien dit planologisch niet mogelijk 

is, dan is er nood aan vergroting van het leefgebied tot aan een andere locatie waar die 

inpassing planologisch en maatschappelijk wel mogelijk is. Een smalle ecologische corridor 

(i.e., een niet-robuuste ecologische verbinding, Alterra 2001) volstaat dan niet om voldoende 

genetische uitwisseling te verkrijgen. Uit mijn analyse blijkt dat het dus weinig zin heeft om 

een ecoduct op 10 km van het leefgebied van een doelsoort te plaatsen. Een situatie waar 

een ecoduct bijvoorbeeld zeer opportuun lijkt voor herpetofauna (reptielen en amfibieën), en 

met name de gladde slang (Coronella austriaca), is over de E314 als verbinding van de 

gebieden de Teut en de Tenhaagdoornheide. Aan weerskanten van de E314 bestaat de 

landschapsmatrix uit structuurrijke droge heide afgewisseld met andere biotopen. 

Waarschijnlijk kan hier een ecoduct, zelfs met een effectafstand van slechts enkele 

honderden meters, een groot verschil maken voor de duurzame instandhouding van een 

soort als de gladde slang, net omdat ze kan aansluiten op zeer geschikt leefgebied en de 

doelpopulaties direct de aansluiting kunnen maken.  

Finaal merk ik nog op dat er voor het ecoduct Kempengrens nog nood is om voor de 

doelsoorten te bepalen hoeveel reductie in barrièrewerking gewenst is (zie criteria Tabel 2). 

Hoewel deze oefening nog steeds kan gebeuren, hoort ze feitelijk vooraf te gaan aan de 

planologische inpassing. Opdat het ecoduct effectief zou zijn voor deze doelsoorten (bv. 
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gladde slang) is er in de eerste plaats nood aan een vergroting van de populaties van die 

soorten via gerichte landschapsinrichting en natuurbouwtechnische maatregelen, en 

aansluiting met het ecoduct. Pas dan valt op termijn een positief effect te verwachten van 

het ecoduct. Momenteel kan wel reeds gestart worden met de monitoring van niet-

doelsoorten met gelijkaardige ecologische profielen (populatiegrootte, dispersiecapaciteit, 

generatietijd, reproductiecapaciteit, …) om verder te bestuderen hoe effectief een ecoduct nu 

feitelijk is. Idealiter wordt dit type oefening simultaan uitgevoerd op meerdere ecoducten 

tegelijk. Hoewel daar niet altijd een gelijkaardige referentieconditie gekend is, is het wel 

mogelijk om nog steeds positieve en negatieve controlesites te definiëren om die mee op te 

nemen in een grootschalig onderzoek naar de effecten van ecoducten.  

5 Monitoring van genetische diversiteit 
Tabel 2 geeft een overzicht van de wetenschappelijke design aan dewelke een studie omtrent 

de effecten van ecoducten idealiter voldoet. Om na te gaan of het ecoduct het gewenste 

effect ressorteert, namelijk een verhoging van de connectiviteit van de populaties, is het 

nodig om de veranderingen in genetische structuur en diversiteit doorheen de tijd op te 

volgen in controlegebieden en in de regio van impact. Inclusie van zowel positieve als 

negatieve controles, zoals bij de simulaties, geeft de grootste kans om een werkelijk causaal 

verband te vinden tussen een verandering in de genetische structuur in de tijd en het effect 

van een ecologische verbinding. Het voorstel is om met drie verschillende ecologische 

profielen te werken, die verschillen in combinatie van dispersiecapaciteit en ruimtegebruik 

per populatie-eenheid. 

Nuttige achtergrond is het gegeven dat zowel de effectieve populatiegrootte Ne als de 

relatieve migratiesnelheid m een invloed hebben op hoe sterk het effect kan zijn en hoe snel 

dit bereikt wordt. Hoe kleiner de populaties zijn, hoe sneller een ecologische verbinding zijn 

volle effect bereikt. Maar hoe kleiner de populaties zijn, hoe kleiner de kans dat Nem ≥ 1. Dit 

komt omdat m een eigenschap is van een soort of populatie, en vaak zelfs positief covarieert 

met N: hoe groter een populatie, hoe meer individuen de neiging zullen hebben tot dispersie. 

Stel bv. dat m, de kans dat een individu binnen een populatie X migreert tot een populatie Y 

,gelijk is aan 0.01 (als gevolg van de intrinsieke eigenschappen van die soort), dan moet de 

populatie uit minimaal 100 effectieve individuen bestaan om een Nem ≥ 1 te bekomen (de 

hoeveelheid migratie die nodig is om genetische drift te compenseren). Is de populatie 

kleiner, dan kan geen enkele ecologische verbinding zorgen voor een voldoende graad van 

connectiviteit, tenzij ze gepaard gaat met een vergroting van de deelpopulaties.  

Net als bij de simulaties is in principe een gelijkaardige staalname-design mogelijk voor elke 

modelsoort, maar op een ruimtelijke en temporele schaal die afgestemd is op de 

generatieduur, aangroeicapaciteit en dispersiecapaciteit van de modelsoort. De staalname-

opzet is hier bedacht met een welbepaalde statistische analysemethode die hierna kort wordt 

toegelicht.  

Voor elke modelsoort bestaat de eerste opdracht erin om na te gaan of er reeds een 

significant effect is van de barrièrefunctie van de E34 op de genetische structuur van de 

populaties. Dit is de referentiestudie. Dit type studie kan feitelijk zowel de negatieve als de 

positieve controle omvatten (barrière versus geen barrière) omdat je dwars op de bestaande 

barrière (die het geheel bv. in een Noord- en Zuidgroep opdeelt) een arbitraire tweede 

opdeling kan maken (opdeling Oost en West). Dit is zelfs statistisch gezien een voordeel, 

omdat de rest van de omgeving identiek is, en eventuele verschillen niet te wijten zijn aan 

verschillen in de omgeving. Nadat (en als) dit is vastgesteld, begint de feitelijke 

impactstudie, die X aantal generaties na de plaatsing van het ecoduct aanvangt. Idealiter 
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zijn er minstens drie temporele staalnamemomenten, gescheiden door telkens 3-4 

generaties, zodanig dat er in totaal 9 tot 12 generaties verlopen zijn op het laatste 

staalnamepunt sinds de plaatsing van het ecoduct.  

De ideale ruimtelijke design van de staalnames bestaat erin dat er op een regelmatige raster 

telkens een staal genomen kan worden met geografische referentie van elk datapunt. 

Zodanig kan elk DNA-staal als een onafhankelijk datapunt beschouwd worden in latere 

statistische analyses, eerder dan de bemonsterde populatie als datapunt te beschouwen. De 

grootte van het studiegebied is best een cirkel met straal die c. drie- tot vijfmaal zo groot is 

als de gemiddelde dispersieafstand van het organisme, verdeeld in vier kwadranten (NO, 

NW, ZO, ZW). Per kwadrant zijn idealiter minimaal 50 maar beter 100 stalen beschikbaar, 

die bij voorkeur onafhankelijk zijn, ruimtelijk gezien.  

In de praktijk zijn organismen niet regelmatig verdeeld, maar er moet desalniettemin 

gestreefd worden naar een zo goed mogelijke spreiding van de stalen in de ruimte, met zo 

min mogelijk selectie met betrekking tot leeftijd en geslacht. Informatie over leeftijd en 

geslacht is altijd relevant, omdat dispersie zowel leeftijds- als seksegebonden kan zijn.  

5.1 Statistische kracht 
Hoe meer stalen er zijn, hoe groter de statistische kracht is om zwakke patronen te 

detecteren. Gezien we voor elke soort maar aan het begin van een omkering van een 

barrièrefunctie zullen staan, zullen de initiële patronen eerder subtiel zijn, waardoor een 

groot aantal stalen nodig is om ruis van signaal te onderscheiden. Hier kan het relatief 

weinig kwaad dat er nog stalen worden opgenomen voor de referentieconditie enkele jaren 

na de installatie van het ecoduct, omdat dit type barrière-effecten lang kan nazinderen. De 

effectgrootte zal mettertijd verkleinen indien het ecoduct efficiënt is, maar die reductie zal de 

eerste paar jaren amper merkbaar zijn. 

Naast staalgrootte kan ook het aantal genetische merkers waarmee gewerkt wordt de 

statistische kracht verhogen. Dus bij een relatief klein aantal stalen kan dit tot op zekere 

hoogte soelaas brengen. Twee types merkers zijn zeer geschikt voor dit type studies: 

enerzijds microsatellieten: hypervariabele stukken DNA die per locus (plaats op het genoom) 

typisch 5 tot 20 allelen bevatten. Een tiental allelen per locus is ideaal. Wanneer c. 15 tot 20 

onafhankelijke loci worden geselecteerd (totaal aantal bemonsterde allelen is dan c. 150 tot 

200) krijgt men een goed compromis tussen inzet van middelen en statistische kracht. 

Gelijkwaardig in statistische kracht is het gebruik van vijfmaal zoveel SNP-merkers, die per 

locus typisch twee allelen per locus vertonen. Met 100 SNP-merkers bemonster je even zeer 

c. 200 allelen in de populatie. Bij dit aantal merkers kan men ook bloedverwantschappen met 

hoge zekerheid in de 1e graad (ouder-nakomeling, broer -zuster) en met redelijke zekerheid 

tot de 2e graad identificeren (grootouder-kleinkind, oom/tante – nicht/neef). Dit laat toe om 

een soort van vangst-merk-hervangstmethode toe te passen, maar dan met een genetische 

merker en transgenerationeel. Je kan dus bepalen of een individu gevangen aan de ene kant 

van de barrière nauwe bloedverwanten heeft aan de andere kant van de barrière, hetgeen 

een oversteek van de barrière impliceert, zonder het individu zelf tweemaal te bemonsteren.  

 

5.2 Data-analyse 
Een zeer krachtige methode om ruimtelijke genetische patronen te bestuderen is via 

redundantie-analyse (RDA) van de genetische diversiteit gecombineerd met een 

partitionering van de genetische variantie in de ruimte. Redundantie-analyse is een speciale 

vorm van een multipele lineaire regressie. Deze kan gebruikt worden om na te gaan welke 

combinatie van ruimtelijke variabelen, onder meer bepaald door de X-Y coördinaten van de 
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staalnamepunten en door landschappelijke structuren de genetische structuur het best 

“verklaart”, of er het meest mee geassocieerd is. De techniek, origineel beschreven voor de 

studie van de ruimtelijke structuur in ecologische gemeenschappen en gaandeweg verfijnd 

met expliciete spatiële modellering (zie Borcard et al. 2011, en Legendre & Legendre 2012) 

is ook bruikbaar voor de studie van ruimtelijke patronen in genetische structuur (bv. 

Legendre & Fortin 2010; Vangestel et al 2012; Orsini et al. 2013; Geeraerts & Mergeay 

2012). Deze techniek laat ook toe om dispersie-afstanden relatief nauwkeurig in te schatten, 

omdat ze gebruik maakt van een wiskundige beschrijving van de ruimtelijke structuur in de 

gegevens op verschillende ruimtelijke schalen, zogenaamde Moran’s Eigenvector Map-

vectoren (MEM; Borcard et al. 2004; Dray et al. 2006). Deze MEM kan men dan relateren tot 

de genetische structuur tussen de bemonsterde genotypes. In de redundantie-analyse 

vormen de genotypes de afhankelijke matrix, terwijl de matrix met de verklarende 

variabelen bestaat uit de waarden die elk staal heeft op de verschillende beschouwde MEM 

en ten opzichte van de barrière, en de afstand van elk staal ten opzichte van het ecoduct. De 

MEM beschrijven de genetische structuur die er is die niet veroorzaakt wordt door de 

barrière, terwijl de andere variabelen de structuur weergeven die gerelateerd zijn aan de 

barrière of het ecoduct. Via een partitionering van de variantie (Borcard et al. 1992) is het 

dan mogelijk om neutrale ruimtelijke structuur in de genetische data te onderscheiden van 

de structuur die veroorzaakt wordt door de barrière en het ecoduct.  

De impact van het ecoduct zelf kan in een vervolgmonitoring (“impactmonitoring”) met 

dezelfde methodologie geanalyseerd worden: doe een staalname over hetzelfde 

studiegebied, met een gelijkaardig aantal stalen, en herhaal de partitionering van de 

genetische variantie. Bepaal of de effectgrootte van de barrière is toegenomen, gelijk is 

gebleven of is afgenomen, en test of er significant verschil bestaat tussen het effect van de 

barrière voor de impact en na de impact (Peres-Neto et al. 2006). Omdat het toch enkele 

generaties zal duren alvorens een effect te verwachten is (simulaties en power-analyses zijn 

hiervoor aangewezen om te bepalen vanaf wanneer een effect van welke grootte verwacht 

wordt), lijkt het aangewezen om tussen de referentieconditie en de eerste impactmonitoring 

c. 4 generaties te laten, en deze te herhalen na 8 en 12 generaties. Door over soorten heen 

te repliceren, al dan niet met gelijkaardige ecoprofielen, is het mogelijk om voor een bepaald 

ecoduct betrouwbaarheidsintervallen te berekenen van de effecten van het ecoduct. 

Zodoende kan men algemene conclusies trekken omtrent de efficiëntie van dat ecoduct. 

Om de effectafstand van het ecoduct in te schatten, kan men voor deze analyse a priori 

substalen nemen uit de totale dataset (van de impactmonitoring) die op verschillende 

afstanden van het ecoduct gelegen zijn, waarbij telkens wordt gezorgd dat het totaal aantal 

stalen (en dus de verwachte statistische kracht) per deelanalyse gelijk blijft. Zo kan je de 

analyse beperken tot stalen die enkel verder dan 5 km van het ecoduct genomen zijn en 

testen of er nog steeds een reductie van de barrièrewerking wordt waargenomen. De factor 

“ecoduct” in de verklarende matrix kan hiervoor ook gebruikt worden.  

5.3 Ecoprofielen 
Bovenstaande geeft een overzicht van de meest krachtige methode die mij heden gekend is 

om de onderliggende processen die genetische patronen veroorzaken te beschrijven. Het 

staalnameprotocol kan vervolgens toegepast worden eender welke soort naar keuze. 

Hieronder zijn kort drie soorten weergegeven die geschikt zijn om op te nemen in een 

referentiebepaling en impactmonitoring van het ecoduct Kempengrens.  

Ecoprofiel 1: kleine carnivore tot middelgrote herbivore zoogdieren met een mediane 

dispersie-afstand van 2-4 km (bv. haas, hermelijn, ree, Europese bever…zie Sutherland et al. 

2002 voor gegevens). Hier wordt ree beschouwd als modelsoort omwille van het relatieve 
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gemak om stalen in te zamelen via afschot, en de relatief hoge densiteit van reeën in 

Vlaanderen en de eerder goede kennis van de dispersie-ecologie van deze soort (zie Coulon 

et al. 2004 en referenties aldaar). Grootte van het totale studiegebied: een cirkel met straal 

5 km rond het ecoduct omvat enkele grote boscomplexen aan weerskanten van de E34 en 

kan dienen als basis. Bij voorkeur kunnen daar 200 stalen (100 per kant) genomen worden. 

Een cirkel met straal 15 km omvat een groot aantal bijkomende bossen en een andere 

belangrijke barrière (kanaal Bocholt-Herentals) die als een extra controle kan dienen. 

Idealiter kunnen uit dit gebied (minus de kleinere cirkel) ook nog eens c. 200 stalen 

bemachtigd worden, verdeeld over de verschillende boscomplexen. Stalen bestaan idealiter 

uit weefselstalen die van afschot afkomstig mogen zijn. Bewaring kan initieel bij -20°C 

gebeuren, gevolgd door transfer naar 100% ethanol (max .5 vol% weefsel). Essentieel is dat 

deze vergezeld worden van een geografische referentie.  

Ecoprofiel 2: kleine dieren met mediane dispersie-afstand 500-1000 m en generatietijd 1-5 

jaar. Kleine knaagdieren zijn hiervoor in principe zeer geschikt (bv .bosmuis, veldmuis, rosse 

woelmuis, ) hoewel vele soorten een nog lagere dispersie-afstand hebben (<250 m). Het 

Europese konijn is in principe ook mogelijk. Het voordeel van deze zoogdieren is dat hun 

generatietijd zeer kort is (meerdere generaties per jaar mogelijk) waardoor effecten zeer 

snel tot uiting kunnen komen. Alternatieve soorten die eenvoudiger te bemonsteren zijn, 

maar veel meer geclusterd voorkomen zijn amfibieën als bruine kikker en 

alpenwatersalamander. Hun gemiddelde generatietijd ligt een grootte-orde hoger (3-5 jaar) 

waardoor effecten veel trager tot uiting komen. Voorlopig is alpenwatersalamander 

geselecteerd als modelsoort, omwille van het relatieve gemak van de bemonstering. De 

studieregio omvat hier een cirkel met middelpunt op het ecoduct en een straal van c. 2.5 

km. Hier moet worden nagegaan of het benodigde aantal stalen (min. 200), verdeeld over 

vier kwadranten kan behaald worden. Staalnamefrequentie is identiek aan die voor ecoprofiel 

1. Stalen kunnen genomen worden via minimaal invasieve huidstrijkjes in de cloaca bij 

adulte exemplaren, en op de staarthuid bij larven. Bij voorkeur worden adulten bemonsterd, 

omdat bij larven de kans groot is dat nauwe bloedverwanten in eenzelfde poel bemonsterd 

worden, hetgeen de stalen niet onafhankelijk maakt van elkaar.  

Ecoprofiel 3: niet-vliegende, actief disperserende invertebraten met een mediane dispersie-

afstand < 250 m. Een bemonstering met bodemvallen heeft een lijst van 60 soorten 

Loopkevers (Carabidae) met hun relatieve abundanties aan weerszijden van de E34 

opgeleverd, bemonsterd in een straal van enkele honderden meter rond het geplande 

ecoduct. Hoewel initieel geopteerd werd voor een vleugelloze soort (om evidente redenen) 

blijken er geen soorten te zitten in voldoende aantallen in de bemonsterde omtrek. Daarom 

wordt geopteerd voor bemonstering van meerdere macroptere soorten, waarbij na 

bemonstering een verdere selectie kan gemaakt worden. Ook van macroptere, vliegende 

soorten, kan verwacht worden dat ze een barrière-effect ondervinden van de E34, wanneer 

vliegen slechts occasioneel gebeurt en de meeste verplaatsingen zich over de grond 

voordoen. Twee kandidaten zijn momenteel Amara lunicollis en Pterostichus versicolor. 

Idealiter worden deze via handvangsten bemonsterd terwijl transecten worden gelopen in 

geschikt leefgebied. Alternatief kunnen bodemvallen gebruikt worden, maar die hebben het 

nadeel dat ze geclusterde, ruimtelijk niet-onafhankelijke stalen opleveren die minder 

geschikt zijn voor een spatiële redundantie-analyse. Volledige dieren worden bij voorkeur 

bewaard op 100% ethanol onmiddellijk na de vangst. Bij gebruik van bodemvallen in een 

waterige formol-oplossing dient de blootstelling zo kort mogelijk te zijn. Wanneer stalen uit 

bodemvallen worden gebruikt zijn SNPs te verkiezen boven microsatellieten, omdat de 

kwaliteitsvereisten voor het DNA lager liggen (tenminste wanneer SNPs volgens de KASPAR-

technologie worden geanalyseerd), terwijl de hoeveelheid benodigd DNA hoger is. Wanneer 

een volledig exemplaar wordt bemonsterd is dat laatste echter geen probleem.  
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