
koop, subsidiëring van aankoop, beheersovereenkomsten met resultaat-

verbintenissen, grondruil, …) en budgetten te evalueren op basis van een

objectieve evaluatie.” In de beleidsnota van minister Peeters wordt hier-

aan invulling gegeven. Het is de bedoeling om de verschillende regelin-

gen en instrumenten voor de bescherming van bos en natuur kritisch

tegen het licht te houden, zonder evenwel afbreuk te doen aan de doel-

stellingen. In eerste instantie worden daarvoor de bestaande rapporte-

ring van het natuurrapport (NARA) en de beleidsevaluatie in het kader

van het milieurapport (MIRA-BE) aangewend en voor zover toepasselijk

de methodologie van de reguleringsimpactanalyse (door het Kenniscen-

trum Wetsmatiging) (p. 47, 72).

Verspreid in de beleidsnota worden – meestal in kryptische bewoordin-

gen – de bedoelingen toegelicht. De objectieve evaluatie wordt gezien in

samenhang met het herstel van het vertrouwen van de actoren in de

open ruimte (p. 7). Hierbij wordt het accent wordt verlegd van een actief

en demonstratief overheidsingrijpen naar een aanmoedigend beleid

(p.7). Het verwervingsbeleid ten aanzien van bossen en natuurgebieden

wordt daartoe geoptimaliseerd (p. 7).Als strategische doelstelling wordt

de objectieve evaluatie gekoppeld aan het inzetten van sociale instru-

menten (lees: ) (p. 47). Het betekent ook “uitbreken uit de eigen sector”

(p. 48).

De strategische doelstelling wordt vertaald in zeven operationele doel-

stellingen (p. 73). De eerste is de al genoemde rapportering in het kader

van NARA en MIRA-BE. De andere zijn: aanmoedigen van initiatieven

buiten de Vlaamse overheid; natuurrichtplannen gericht op samenwer-

king; ondersteuning van duurzaam bos- en natuurbeheer (o.a. landgoe-

deren); overleg tussen natuur- en bossector; versterken van bosgroepen

en van regionale landschappen in functie van het plattelandsbeleid.

Hoewel de evaluatie door de natuurverenigingen wordt verwelkomt, is

er meer twijfel over de “goede bedoelingen”.Er zijn veel gelijkenissen met

de discours die in Nederland geleid heeft tot een drastische ingrijpen in

met name het aankoopbeleid. Intussen is men daar teruggekomen op

een aantal beleidskeuzes die catastrofaal bleken te zijn voor het natuur-

behoud.Hopelijk maakt Vlaanderen niet dezelfde fout.Daarom is het van

groot belang dat er rond de “de objectieve evaluatie”een zo groot moge-

lijke openheid en betrokkenheid komt. Niet alleen van de politiek, maar

zeker ook van het middenveld en de academische wereld. De MINA-raad

heeft minister alvast al een brief in die zin geschreven.

JOS GYSELS, (jos.gysels@natuurpunt.be) 
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Lieveheersbeestjes en wijn:
“Château migraine Harmonia”

Van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis),

dat sinds 2001 als exoot aan een gestage opmars in Vlaanderen

bezig is, is bekend dat het laat op het seizoen overschakelt op alterna-

tieve voedselbronnen. Met name fruit is zeer in trek. Recent werden in

Vlaanderen vele vondsten gemeld van groepen van deze lieveheers-

beestjes op appels, peren en pruimen in boomgaarden en tuinen (gege-

vens: lieveheersbeestjesproject). Ejbich (2003) maakt in een vakblad

voor wijnproducenten notie van slechte geuren en smaken in Ontario

wijnen door de aanwezigheid van H. axyridis op en in de druiven.Voor-

al de Amerikaanse wijnproducerende gebieden rond Ohio, Michigan,

Pennsylvania, New York's Finger Lakes district and Ontario werden het

slachtoffer van deze invasieve soort. Om het imago van hun product te

beschermen zijn lokale wijnhandelaren zeer schaars met gegevens over

het probleem, maar volgens officiële bronnen zou ongeveer 20% van

de totale oogst van 2001 verpest zijn door de diertjes. Omgerekend

betekent dit voor miljoenen dollars aan economische schade. Volgens

een nota van een Amerikaanse overheidsdienst bevoegd voor volksge-

zondheid worden de kevers meer aangetrokken door laat rijpende

variëteiten zoals Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Vidal, Gignoles

en Riesling. Ook vroeg rijpende druiven met een zacht velletje kunnen

echter zwaar geïnfesteerd zijn.

De geur veroorzaakt door met de druiven meegeplette lieveheers-

beestjes wordt omschreven als die van ranzige pindaboter, rottende

spinazie, blauwe schimmelkaas of zaagmeel. Het Aziatisch lieveheers-

beestje raakte ingeburgerd in Noord-Amerika nadat het herhaaldelijk

werd ingevoerd om pestsoorten op landbouwgewassen (bv. bladluizen)

te bestrijden. De vrouwtjes scheiden een stof af die methoxypyrazines

bevat. Het is voornamelijk bedoeld als feromoon om mannetjes aan te

trekken maar ook om slecht te smaken voor natuurlijke vijanden zoals

vogels. Wanneer de diertjes – bij bosjes aanwezig op de druiven – tij-

dens de oogst verstoord of geplet worden, komen deze stoffen in de

druif en vervolgens in de wijn terecht. De chemische stoffen komen

ongeschonden uit fermentatie, filtering en hittebehandeling en tot

dusver is ook geen effectief bestrijdingsmiddel tegen dit exotisch lie-

veheersbeestje bekend.

In Vlaanderen zien we soms ook andere soorten op fruit (o.a.Tweestip-

pelig lieveheersbeestje Adalia bipunctata en Zevenstippelig lieveheers-

beestje Coccinella septempunctata). Deze soorten komen evenwel

nooit zo massaal voor als het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje.

TIM ADRIAENS (tim.adriaens@instnat.be) 
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Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) 

(Foto: Jeroen Mentens)


