
Deze winter hebben
we enkele nieuwe
inheemse zaadtuinen
aangelegd in Hemel-
veerdegem, Ename,
Semmerzake, Denter-
gem en Dranouter. We
hebben er lijsterbes,
haagbeuk, veldes-
doorn , s leedoorn,
wilde kardinaalsmuts,

gelderse roos, rode kornoelje, bosroos, mispel en (Eu-
ropese) vogelkers geplant. Het herkomstgebied van
deze zaadtuinen is het Brabants District Oost. Dit bete-
kent dat het uitgangsmateriaal afkomstig is uit dit her-
komstgebied. Het is ook de bedoeling dat het plant-
goed, dat de zaadtuin zal leveren, enkel in dat gebied
wordt geplant. Voor haagbeuk kan de zaadtuin dienen
voor heel Vlaanderen, omdat genetisch onderzoek uit-
wees dat de diversiteit tussen de verschillende popula-
ties heel laag is. Met de zaadtuinen willen we in de eer-

ste plaats een grote hoeveelheid leefbaar zaad van inheem-
se bomen en struiken verkrijgen, met voldoende genetische
diversiteit. Bij het planten is er veel ruimte gelaten tussen de
bomen en struiken, om het zaad gemakkelijk te kunnen
oogsten. Rond de zaadtuin is een bufferzone aangelegd
om te vermijden dat niet-inheemse planten uit de buurt de
bomen en struiken in de zaadtuin bestuiven.
De planten in de zaadtuinen zijn opgekweekt uit vegetatief
vermeerderde planten (groenstek), die afkomstig zijn van
geïnventariseerde inheemse genenbronnen. Om de geneti-
sche diversiteit te garanderen, hebben we per soort min-
stens 50 genetisch verschillende individuen in de zaadtuin
opgenomen, afkomstig van verschillende locaties verspreid
over het herkomstgebied.
Van de struiksoorten zullen we hopelijk binnen enkele jaren
al zaad kunnen oogsten. Na erkenning van de zaadtuinen
kan uit dit zaad gecertificeerd plantgoed opgekweekt wor-
den.

Contactpersoon:
Kristine Vander Mijnsbrugge, tel.: 054-43 71 46;
e-mail: kristine.vandermijnsbrugge@lin.vlaanderen.be
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Zaadtuinen voor inheemse bomen en struiken

Voor het berekenen van het houtvolume van een boom
wordt meestal gebruik gemaakt van een volumetabel of
tarief. In Vlaanderen gebruikten we tot nu toe de volu-
metabellen van Dagnelie (1985), omdat er voor
Vlaanderen geen afzonderlijke volumetabellen bestaan.
Aangezien de afmetingen en het volume van bomen
vaak afhangen van de standplaats, kunnen we de tarie-
ven van Dagnelie niet altijd toepassen in Vlaanderen.
Voorts kan je er het volume van heel hoge of dikke
bomen niet uit afleiden. Zulke bomen komen echter
vaak voor in Vlaanderen en hun aandeel zal, op basis
van de beheervisie van Bos en Groen, nog stijgen.
Momenteel loopt er bij het IBW een project voor het
opstellen van nieuwe, meer nauwkeurige tarieven voor
eik en beuk in Vlaanderen. Voor de opmaak van deze
tabellen meten we zo veel mogelijk eiken en beuken
heel nauwkeurig op.
Na twee meetseizoenen hebben we al 1407 bomen
gemeten: 889 beuken en 518 eiken. Dat is niet min
maar de bomen waren nog niet genoeg verdeeld over
de verschillende bodemtypes. Om tarieven te maken

die bruikbaar zijn voor heel Vlaanderen, moeten we immers
op elk bodemtype een voldoende aantal bomen meten. Op
dit moment missen we nog bomen afkomstig van de eerder
zandige bodems, zoals in de Kempen en delen van Oost-
en West-Vlaanderen. Ook ontbreken nog heel dikke bomen
(eiken met een omtrek groter dan
2 m en beuken met een omtrek
groter dan 3 m) en dit op alle
bodemtypes.
Dit willen we natuurlijk corrigeren en
daarom zijn we op zoek naar bijko-
mende eiken of beuken. Weet u
dergelijke bomen liggen of organi-
seert u zelf een houtverkoop, geef
ons dan een seintje.

et al.

Liggende bomen gezocht

Contactpersonen:
David Van Roy, tel.: 0473-88 41 67;
e-mail: david.vanroy@lin.vlaanderen.be

Beatrijs Van der Aa, tel.: 0478-88 08 05;
e-mail: beatrijs.vanderaa@lin.vlaanderen.be



Bosuitbreiding op landbouwgronden is niet altijd evident. Bij het bestellen van plantgoed staat de boswachter voor een
belangrijke keuze. Meestal gebruikt hij hiervoor de bodemkaart, maar dit is geen garantie voor een succesvolle beplanting:
soms klopt de bodemserie niet met de werkelijkheid en ze bevat ook niet alle noodzakelijke informatie (verharde lagen, pH,
voedingstoestand, …) om boomsoorten te kunnen kiezen die geschikt zijn voor de standplaats.
Om de boswachters bij te staan in hun bebossingsplannen, is het TOBU-project (Technische Ondersteuning Bosuitbreiding)
opgestart in opdracht van AMINAL, afdeling Bos & Groen. Na goedkeuring van de houtvester kan elke boswachter gratis
advies vragen voor percelen die hij wil bebossen. Wij voeren dan een praktijkgericht terreinonderzoek uit, dat op korte ter-
mijn de specifieke noden van de buitendiensten kan beantwoorden. We raadplegen hierbij ook relevante GIS-kaarten met
informatie over de geschiedenis van het landgebruik, de Biologische WaarderingsKaart, het Vlaams Ecologisch Netwerk-
gebied, het Habitatrichtlijngebied, enz. Op basis hiervan stellen we een vrijblijvend advies op met een beoordeling van de
terreinsituatie, de noodzakelijke terreinvoorbereiding en met vermelding van alle geschikte hoofd- en nevenboomsoorten.

Voor de najaarsbeplantingen van 2004 heeft het TOBU-team
adviezen geleverd aan de houtvesterijen Groenendaal (Kra-
vaalbos), Antwerpen (Cleydael- en Coolhembos) en Brugge
(Preshoekbos). We zullen de vitaliteit van deze beplantingen
opvolgen zodat we ons advies in de toekomst kunnen verbete-
ren. Op deze manier wordt het TOBU-advies een bruikbaar,
snel en praktijkgericht instrument voor de boswachter bij het
opstellen en uitvoeren van bebossingsplannen in het kader
van bosuitbreiding.

Meer informatie kan je vinden op de TOBU-website:
http://www.ibw.vlaanderen.be/onderzoeksgroepen/bossen/
Standplaats/bosuitbreiding/tobu_meer.html

Contactpersoon:
Tom Lauwaerts, tel.: 0475-25 40 53 of 054-43 71 42;
e-mail: tom.lauwaerts@ibw.vlaanderen.be

Natuurbehoudsbeslissingen zijn in Vlaanderen, maar ook in
andere regio's, zelden gebaseerd op wetenschappelijk
onderbouwde argumenten. In veel gevallen worden zulke
beslissingen genomen op basis van de aanwezigheid van
bepaalde biotopen of op basis van het behoud van ecologi-
sche processen. Gedetailleerde informatie over soorten
wordt zelden expliciet gebruikt in het natuurbehoud, ondanks
een toenemende interesse hiervoor in Vlaanderen. Het con-
cept van indicatorsoorten - dit zijn soorten die iets zeggen
over de aanwezigheid van andere soorten of over de kwaliteit
van een biotoop - is hierbij aantrekkelijk, maar ook problema-
tisch omdat hun doeltreffendheid vaak wordt verondersteld,
maar zelden getest. Eén indicatorsoort is
bovendien zelden in staat om alle ecologische
behoeften van een groot aantal andere soorten
of van de verschillende biotoopcomponenten
te omvatten.
Ongewervelden vormen 75 % van alle biodi-
versiteit, maar werden tot op heden nauwelijks
gebruikt als mogelijke instrumenten of doelen
(bv. soortbeschermingsplannen) in het natuur-
behoud. Hun vaak strenge habitateisen, de
kleine schaal waarop ze actief zijn, hun
geringe mobiliteit en hun snelle reactie op
veranderingen in hun omgeving, maken hun
'informatie-inhoud' echter complementair aan
die van beter bekende groepen zoals vogels,
zoogdieren of planten.

Gedurende enkele jaren hebben we nagegaan hoe het expli-
ciete gebruik van soortinformatie een meerwaarde kan zijn
voor het natuurbehoud en -beleid in Vlaanderen. Uit de ver-
schillende luiken van dit onderzoek (met o.a. Rode Lijsten,
de toestand van dagvlinders in Vlaanderen en concrete
beheers- en behoudsmaatregelen voor natte heide, één van
de meest bedreigde biotopen in Vlaanderen) blijkt dat het
expliciet betrekken van soortinformatie inderdaad een nuttige
bijdrage kan leveren aan het natuurbeleid en -beheer. We
pleiten tevens voor een beter gebruik van de nu reeds
beschikbare soortinformatie en geven suggesties omtrent
het verzamelen van relevante, maar momenteel ontbrekende

informatie over ongewervelden. Een weten-
schappelijk onderbouwde aanpak en het
gebruik van een groter aantal soorten voor een
verscheidenheid aan natuurbehoudstoepas-
singen staan hierbij centraal.
Je kan de studie 'The use of indicator species
in nature management and policy making.
The case of invertebrates in Flanders (northern
Belgium) (2004)' bestellen bij:
mariko.linssen@instnat.be
of downloaden op: www.instnat.be.

Contactpersoon:
Dirk Maes, tel.: 02-558 18 37;
e-mail: dirk.maes@instnat.be

Zijn ongewervelden bruikbaar als indicatorsoorten
in natuurbeheer en natuurbeleid?

TOBU: Advies op maat bij bosuitbreiding



Begrazing met hoefdieren zoals paarden en run-
deren wordt steeds vaker toegepast als beheer-
middel in natuurreservaten. We verwachten dat
dit een positieve invloed zal hebben op de plan-
tendiversiteit. Minstens drie belangrijke factoren
spelen hierbij een rol: vraat, vertrapping en de
verspreiding van zaden. Eric Cosyns onderzoekt
in zijn doctoraat wat de betekenis is van zaadver-
spreiding via de mest van vrij grazende hoefdie-
ren. Dit onderzoek maakt deel uit van de monito-
ring van de effecten van natuurbeheer in de
Vlaamse kustduinen. Het gebeurde dankzij een
nauwe samenwerking tussen de vakgroep Biolo-
gie aan de Universiteit Gent en het Instituut voor
Natuurbehoud.
De resultaten tonen aan dat in de mest van vrij grazende
paarden en runderen kiemkrachtige zaden aanwezig zijn van
een groot aantal plantensoorten, maar meestal in kleine hoe-
veelheden. Van een beperkt aantal soorten komen de zaden
wel vaak en in grote aantallen voor, bijvoorbeeld greppelrus
en verschillende grassoorten. Op basis van het gedrag van
paarden en runderen kunnen we veronderstellen dat zaden
over grote afstand en niet willekeurig in het landschap wor-
den verspreid.

Eén van de meest kritische fasen bij de zaadver-
spreiding is wellicht de doorgang door het spijs-
verteringskanaal van het hoefdier. Door het voe-
deren van bekende hoeveelheden zaden van
bepaalde plantensoorten hebben we inzicht
gekregen in de kost voor de plant om op deze
manier verspreid te worden en over de plant- en
dierkenmerken die een invloed hebben.
Een volgende belangrijke stap in de cyclus is de
vestiging van planten uit de zaadvoorraad in de
mest. Uit een veldexperiment konden we afleiden
dat het belang van de afzetting van mest in half-
natuurlijke graslanden eerder gelegen is in de
aanvoer van zaden dan in de veronderstelde posi-

tieve invloed op het kiemingsmilieu.
Op basis van de resultaten werden ook enkele berekeningen
gemaakt om de betekenis van deze specifieke vorm van
zaadverspreiding in het kader van natuurbeheer te bekijken.
Je kan de studie 'Ungulate seed dispersal. Aspects of endo-
zoochory in a semi-natural landscape (2004)' bestellen bij
mariko.linssen@instnat.be
of downloaden op: www.instnat.be.

Contactpersoon :
Eric Cosyns, tel.: 050-36 71 71; e-mail: e.cosyns@wvi.be

Helpen paarden en runderen om zaden te verspreiden?

Ben je niet vertrouwd met de activiteiten van het IN? Wil je weten welke onderzoekers met een specifiek onderwerp bezig
zijn? Dan kan je het activiteitenverslag downloaden op www.instnat.be.

Activiteitenverslag 2003 Instituut voor Natuurbehoud beschikbaar

De Durme en de Rupel zijn getijderivieren die deel uitmaken
van het Schelde-estuarium. Ze zijn allebei ernstig verstoord
door rechttrekking, indijking en het aanbrengen van oever-
versterkingen. De Rupel is berucht om zijn slechte water-
kwaliteit, die vooral te wijten is aan het inkomende water
van de Zenne.
In april 2004 voerden we gedurende vier opeenvolgende
dagen visbestandopnames uit op Durme en Rupel. Dit
onderzoek past in het meetnet zoetwatervis. Voor de Rupel
hadden we als bijkomend doel om de impact op te volgen
van de geplande waterzuivering van de Zenne.
Op elke staalnameplaats (drie per rivier) hebben we bij laag-
tij twee dubbele schietfuiken geplaatst. De volgende dag
hebben we, opnieuw bij laagtij, de fuiken leeggemaakt.
In de Durme vonden we 13 vissoorten: baars, blankvoorn,
giebel, bittervoorn, brakwatergrondel, kolblei, bot, driedoor-
nige stekelbaars (op één plaats ook de anadrome trek-
vorm), paling, pos, rietvoorn, vetje en blauwbandgrondel.
Deze vondsten komen in grote lijnen overeen met de resul-
taten van een onderzoek door het Laboratorium voor Ecolo-
gie en Aquacultuur van de KULeuven in 1998. Maar er wer-
den wel heel weinig exemplaren van de verschillende soor-
ten gevangen. De vissen in de Durme hebben naast de
verstoringen die we al vermeld hebben, ook veel te lijden

van baggeractiviteiten en vervuiling.
In de Rupel hadden we geen vissen verwacht en toch haal-
den we 7 soorten boven: baars, blankvoorn, giebel, bitter-
voorn, winde, brakwatergrondel en giebel. Ook hier was het
aantal individuen laag: 54 specimens. De aanwezigheid van
vissen in de Rupel is opmerkelijk omdat de waterkwaliteit er
zo slecht is. Het is wel mogelijk dat deze vissen meege-
spoeld waren met het heel sterk opkomend tij. Verder
onderzoek kan dit uitwijzen.
De resultaten van ons onderzoek zijn beschikbaar in het
rapport 'Visbestandopnames in de Rupel en Durme (2004)'
via www.ibw.vlaanderen.be.

Toch nog vis in Durme en Rupel Contactpersoon:
Jan Breine, tel.: 02-658 04 17; e-mail: jan.breine@lin.vlaanderen.be

IN en IBW nodigen jullie uit op het Wetenschapsfeest van 22 tot en met 24 oktober in de Grenslandhallen in Hasselt.
Kom naar stand 17 in hal 5 voor boeiende info en leuke spelletjes over water, vissen, ratten en watervogels!
De toegang is vrij. Meer info op www.vlaamsewetenschapsweek.be.

Welkom op het Wetenschapsfeest!
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Sinds eind 2002 monitoren
twee medewerkers van het
Instituut voor Natuurbehoud
de Natura-2000-gebieden
(Vogel- en Habitatrichtli jn-
g e b i e d e n ) i n h e t L i n k e r
scheldeoevergebied van de
Antwerpse haven.
He t gaa t om bes taande
natuurgebieden maar ook om
natuurontwikkelingsgebieden
ter compensatie voor de uit-
bouw van de Waaslandhaven.
De monitoring spitst zich toe
op vogels, planten en water-
huishouding. Bij de vogels
volgen we vooral de broed-
vogels nauw op, met speciale
aandacht voor soorten als
bruine kiekendief, kluut, vis-
dief, zwartkopmeeuw en roer-
domp, die van Europees
belang zijn. Daarnaast nemen
we ook overwinterende gan-
zen en andere watervogels op
in het monitoringprogramma.
Enkele andere diergroepen
zoals vlinders, waterwantsen,
libellen en vooral de rug-
streeppad komen ook aan
bod.

Er is een wisselwerking tus-
sen de resultaten binnen het
luik van de vogels en de
luiken begroeiing en water-
huishouding. Het aantrek-
ken van bepaalde soorten in
de compensatiegebieden
lukt enkel door het creëren
van een geschikte leefom-
geving, die op haar beurt

sterk bepaald wordt door de lokale
waterhuishouding. In een sterk
gedraineerde polder of op het opge-
spoten gedeelte van het Vogelricht-
lijngebied moeten we de mogelijkhe-
den voor elk gewenst vegetatietype
grondig onderzoeken. Hiervoor heb-
ben we een gebiedsdekkend peilbui-
zennetwerk uitgezet en maken we
vegetatiekaarten die hieraan gekop-
peld zijn. Door het uitzetten van per-
manente kwadraten in nieuw ontwik-
kelde gebieden willen we de begroei-
ing op detailniveau monitoren.
De resultaten van dit onderzoek wor-
den jaarlijks in een rapport gegoten,
dat we voorleggen aan de Beheer-
commissie Compensaties Linker-
scheldeoever en aan de Europese
commissie. Doel is evaluatie van de
compensatiemaatregelen, toetsing
van Natura 2000 aan de doelstellin-
gen in verband met instandhouding
en het suggereren van eventuele
bijsturingen voor het beheer.
Je kan het rapport van 2003 down-
loaden via http://www.instnat.be/
content/page.asp?pid=
MON_Waaslandhaven

Monitoring in de
Waaslandhaven

In de onlangs uitgekomen Vlaamse
zoogdierenatlas is het hoofdstuk over
de marterachtigen gebaseerd op de
vele gegevens en dode exemplaren
die via het marternetwerk werden in-
gezameld. Eén van de soorten die
zeker aandacht verdient is de boom-
marter, waarvan de officiële status in
Vlaanderen tot voor kort onduidelijk
was.
Uit het marteronderzoek blijkt dat
boommarters voorkomen in Vlaande-
ren, maar heel zeldzaam zijn. We telden 7 ingezamelde
dode boommarters voor de periode 1997-2003, in verge-
lijking met 1242 opgeraapte bunzingen, 352 steenmarters
en 157 dassen.
Begin juni 2004 was er nieuws van het boommarterfront.
Eerst was er een Nederlandse vondst, op 3 juni, in het
landgoed 'De Utrecht'. Dit gebied ligt op een boogscheut
van de Belgische grens, ongeveer 17 km ten noordoosten
van Turnhout. Het ging om een volwassen mannetje, waar-

schijnlijk afkomstig uit Vlaanderen
omdat het al een hele poos geleden
was dat men in Zuid-Nederland nog
een boommarter zag. Volwassen man-
netjes bieden wel niet zoveel 'houvast',
omdat zij vaak op zwerftocht gaan.
Amper twee dagen later werd in
Sinaai, in het noorden van Oost-
Vlaanderen, een zogend wijfje gevon-
den. De vindplaats is ongeveer dezelf-
de als die van een eerstejaarsmanne-
tje in juli 2000. Dit bevestigt dat de

boommarter zich voortplant in de streek. De opwinding
rond de opmerkelijke vondst ging wel gepaard met een
onbehaaglijk gevoel: wat zal er nu met de jongen gebeu-
ren? Maar de plaatselijke conservator was twee dagen
later getuige van twee of drie al behoorlijk grote jongen,
lustig aan het spelen in de bomen en slaagde er zelfs in
ze te filmen. Intussen hebben we daar met verschillende
instanties gepraat, die bereid waren om na te gaan of ze
het verkeer wat veiliger konden maken voor boommarters.

Boommarters in Vlaanderen: zeker weten!

Contactpersoon:
Geert Spanoghe, tel: 02-558 18 22;
e-mail: geert.spanoghe@instnat.be

Contactpersoon: Koen Van Den Berge, tel.: 054-43 71 12; e-mail: koen.vandenberge@lin.vlaanderen.be

Deze nieuwsbrief wordt gratis verstuurd naar een 2800-tal adressen in Vlaanderen. Het adressenbestand werd samengesteld op basis van het adresboek van het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap. Nieuwe of gewijzigde adressen kan je doorgeven aan Nicole De Glas, tel.: 054-43 61 50; e-mail: nicole.deglas@lin.vlaanderen.be
Krijg je onze nieuwsbrief liever elektronisch? Geef dan een seintje aan Nicole De Glas.

Eindredactie : Sandra Van Waeyenberge, Hugo Verreycken en Luc De Bruyn - Vormgeving : Filip Coopman
Drukwerk : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dep. LIN A.A.D. afd. Logistiek - digitale drukkerij - gedrukt op recyclagepapier en met milieuvriendelijke inkten.
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