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1 INLEIDING 76 

Sinds 1970 en vooral de laatste jaren krijgt het belang van het behoud van biodiversiteit meer nationale en 77 
internationale aandacht. De mens raakt stilaan overtuigd van de grote sociale, economische, 78 
wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreatieve en esthetische waarde van biodiversiteit en diens 79 
noodzaak voor het behoud van leven op aarde (Decleer, 2007). In de Europese regelgeving vertaalt deze 80 
overtuiging zich o.a. in de vogelrichtlijn (1972) en de habitatrichtlijn (1992), instrumenten die een 81 
belangrijke rol spelen bij de bescherming en handhaving van onze natuurgebieden en bedreigde soorten 82 
(Decleer, 2007).  83 
Zo werd jeneverbes (Juniperus communis L.), naast taxus (Taxus baccata L.) waarschijnlijk de enige 84 
inheemse naaldboomsoort in Vlaanderen, toegevoegd aan de lijst van beschermde soorten (Koninklijk 85 
Besluit, 1976) en staat hij in Vlaanderen gecatalogeerd als “kwetsbaar” (Van Landuyt et al., 2006). De soort 86 
komt voornamelijk voor op kalkgraslanden en arme zandgronden als struik of kleine boom en is 87 
normaalgezien tweehuizig. Jeneverbes heeft een verspreidingsgebied dat zich uitstrekt langs de boreale en 88 
gematigde zones van het noordelijk halfrond (Weeda et al., 1985). In Vlaanderen komt de soort 89 
hoofdzakelijk voor op de droge, arme zandgronden van het Kempens plateau in Limburg (Van Landuyt et 90 
al., 2006).  91 
In grote delen van Europa, maar voornamelijk in het noordwesten en in de droogste delen van het 92 
Mediterrane gebied, gaan de populaties van jeneverbes echter sterk achteruit. In Vlaanderen stelden 93 
Adriaenssens et al. (2006) een aanzienlijke afname van de soort vast gedurende de laatste decennia, een 94 
trend waar Burny (1985) een twintigtal jaar geleden al voor had gewaarschuwd. Uit de studie van 95 
Adriaenssens et al. (2006) blijkt dat zowel het aantal struiken binnen populaties als het aantal populaties 96 
drastisch daalt. Hierbij valt enerzijds op dat in de grote populaties de afname van het aantal individuen het 97 
sterkst is en anderzijds, dat het vooral de kleine populaties zijn die de grootste kans hebben te verdwijnen 98 
(Adriaenssens et al., 2006). Ook in omliggende regio’s zoals Wallonië (Frankard, 2004), Nederland 99 
(Oostermeijer & De Knegt, 2004), Noord- en West-Duitsland (Hüppe, 1995), Noord-Frankrijk (Nord – Pas-100 
de-Calais; Szwab et al., 2000) en Engeland (Clifton et al., 1997) is de soort in toenemende mate bedreigd en 101 
het onderwerp van verschillende beschermingsacties. “Juniperus communis-formaties in heide of 102 
kalkgrasland” (Code 5130) werden recent dan ook opgenomen als apart habitattype in de habitatrichtlijn 103 
(Decleer, 2007).  104 
De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van jeneverbes zijn vermoedelijk het verdwijnen van 105 
geschikte habitats, degradatie van het habitat op plaatsen waar jeneverbes nog voorkomt en een gebrekkige 106 
verjonging (Verheyen et al., 2005).  107 
Sinds het begin van de 20ste eeuw is door bebossing, ontginning voor landbouw en urbanisatie de oppervlakte 108 
van heidegronden (Piessens et al., 2005) en kalkgraslanden (Bottin et al., 2005) sterk afgenomen. De 109 
introductie van kunstmeststoffen zorgde ervoor dat traditionele gebruiksvormen (begrazing, maaien en 110 
plaggen) wegvielen en dat de heidegronden voor de landbouw in betekenis achteruit gingen. Hierdoor is de 111 
grootte van vele jeneverbespopulaties sterk afgenomen en zijn ze geïsoleerd geraakt. 112 
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De huidige, resterende populaties in Vlaanderen hebben zich bovendien de laatste 30 tot 50 jaar niet meer 113 
uitgebreid en zullen, als deze trend zich voortzet, binnen enkele decennia verdwijnen door veroudering 114 
(Adriaenssens et al., 2006). De problematische verjonging is echter voornamelijk een lokaal probleem want 115 
in andere delen van Europa kan wel massaal verjonging optreden (Zweden, Polen, Alpen; Falinski, 1980; 116 
Rosén, 1995; Rosén & Bakker, 2005). 117 
In het complexe reproductieproces van jeneverbes zijn de geringe productie van kiemkrachtig zaad, de 118 
veeleisende kiemingsomstandigheden en de hoge mortaliteit onder de zaailingen limiterend (Garcia et al., 119 
2001, Verheyen et al., 2009). 120 
Adriaenssens et al. (2006) stelden in hun rapport dat de soort in Vlaanderen in hoog tempo aan het 121 
verdwijnen is en dat er snel actiegerichte maatregelen nodig zijn voor behoud op korte en lange termijn. Het 122 
is de bedoeling om met dit rapport verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en populatiespecifieke 123 
acties voor te stellen die de achteruitgang kunnen stoppen. 124 
  125 
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2 DOELSTELLING 126 

De hoofddoelstelling van dit soortbeschermingplan is uiteraard een duurzame instandhouding van jeneverbes 127 
in Vlaanderen. In de inleiding werd al aangehaald dat de problematiek verschillende facetten heeft, daarom 128 
kunnen er verschillende deeldoelstellingen geformuleerd worden die uiteindelijk tot de verwezenlijking van 129 
de hoofddoelstelling moeten leiden. 130 
Een eerste belangrijke deelsdoelstelling het behoud van de huidige populaties. Hierbij is het in eerste 131 
instantie nodig de huidige toestand van jeneverbes in Vlaanderen goed te kennen en te documenteren. In 132 
2006 werd met de hulp van LIKONA al een inventaris opgesteld (Adriaenssens et al., 2006). Deze gegevens 133 
moeten echter ook in een gebruiksvriendelijke format verwerkt worden door kaartmateriaal te koppelen met 134 
de beschikbare informatie over de verschillende populaties. Dit wordt besproken in hoofdstuk 4.1. 135 
In hoofdstuk 4.2 wordt de genetische diversiteit onderzocht: is er genetische verarming in Vlaanderen en 136 
heeft dit invloed op de vitaliteit van de struiken? Hiernaast moet een stektuin, ex-situ, het behoud van het 137 
genetisch materiaal veilig stellen omdat waarschijnlijk niet alle populaties kunnen gered worden. Dit 138 
materiaal kan in de toekomst dienen voor eventuele herintroducties (hoofdstuk 4.3). 139 
Er zal ook onderzocht worden welke behandelingen de matige vitaliteittoestand waarin de meeste struiken 140 
verkeren, kunnen opkrikken en of deze ook de levensduur van de struiken en hun zaadkwaliteit kunnen 141 
bevorderen (hoofdstuk 4.4).  142 
Een volgende deeldoelstelling is het onderzoeken van de verjongingsproblematiek. Er moet meer 143 
duidelijkheid verkregen worden over de oorzaken van de slechte zaadkwaliteit bij jeneverbes in Vlaanderen 144 
(en de omliggende regio’s) en er moet ook nagegaan worden wat de meest geschikte 145 
kiemingsomstandigheden zijn. Deze thema’s worden besproken in hoofdstuk 4.5. 146 
Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van een beslissingskader met betrekking tot het beheer van elke 147 
populatie (hoofdstuk 4.6). In dit deel moeten ook duidelijke richtlijnen opgesteld worden voor eventuele 148 
herintroductie: waar en wanneer is herintroductie al dan niet aangewezen en welk materiaal moet gebruikt 149 
worden. Hierbij moeten locaties zo gekozen worden dat er op schaal van het Limburgs plateau op termijn 150 
een duurzame metapopulatie kan ontstaan, waarbij rekening gehouden wordt met geschikte 151 
kiemingsomstandigheden, het toekomstig beheer van de verschillende gebieden en de aanwezigheid van 152 
zaadverbreiders en hun migratiemogelijkheden.  153 
Een niet te verwaarlozen deeldoelstelling is tenslotte het opstellen van een degelijke monitoringstrategie 154 
(hoofdstuk 4.7). Enerzijds om de opgestelde experimenten te blijven volgen en daaruit beheersmaatregelen te 155 
destilleren, maar anderzijds ook om de effecten op langere termijn van de genomen maatregelen te kunnen 156 
nagaan. Er zal ook een planning opgesteld worden voor de monitoring in de toekomst. 157 
  158 
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3 BESCHRIJVING VAN DE SOORT 159 

3.1 BOTANISCHE KENMERKEN 160 

De jeneverbes is een diepwortelende, altijdgroene heester of kleine boom met een dichte kroon en schuin 161 
opstaande takken (centripetale kroontype) (Barkman, 1989). Er kunnen drie fenotypes onderscheiden 162 
worden. Type één is de zuilvorm met steil opgaande zijtakken langs de hoofdstam en niet teruggebogen 163 
takken aan de toppen. Type twee is de zogenaamde fastigate (struik-) vorm, een vrij steile maar veel breder 164 
wordende struik zonder duidelijke hoofdstam en type drie is de prostate of liggende vorm, een laag blijvende 165 
struik met horizontaal lopende takken en neerbuigende toppen. In de praktijk blijkt dat de variatie ook binnen 166 
een bepaald type groot is (Stockmann, 1982). In jeneverbesstruwelen groeien overwegend hoge, 167 
zuilvormige, op cypressen lijkende struiken (type één), terwijl verspreid groeiende exemplaren eerder laag en 168 
bossig zijn met wijd uitstaande, half-liggende zijtakken (type twee) (Weeda et al., 1985). Figuur 3-1 169 
illustreert de drie verschillende groeivormen van de jeneverbes. 170 

 171 
Figuur 3-1: De drie verschillende groeivormen bij de jeneverbes (Szwab et al., 2000). 172 

 173 
De kroon begint dicht bij de bodem en beslaat dus het grootste gedeelte van de totale hoogte van de struik 174 
(83 tot 92 %). De boomspil bestaat meestal uit één centrale as met talrijke zijtakken en twijgen of uit talrijke 175 
vertakkingen die tegelijkertijd uit de grond opschieten en zich naar boven toe vertakken (Vanhaeren, 1983). 176 
Ondanks deze schuine stand van de zijtakken is de regenafvoer langs de stam te verwaarlozen: 71-83 % van 177 
de neerslag blijft in de kroon achter (Barkman, 1989). De dichte naaldbezetting heeft in de winter een vrij 178 
zware sneeuwdruk tot gevolg, waardoor takken afscheuren. Deze sterven niet af, maar groeien op hun beurt 179 
verder. Hierdoor krijgen een aantal struiken een warrig, breed uitgespreid kruinpatroon (Vanhaeren, 1983). 180 
De hoogte van volwassen struiken varieert van drie tot vijf meter, soms zelfs tot tien meter (Ward, 1973). De 181 
roodbruine bast ziet er een beetje vezel-papierachtig uit en bladdert af (Bisseling & Schenk, 2003). 182 
 183 
De bladeren zijn uitsluitend naaldvormig, stekelig, blauwgroen en ongeveer 10 tot 15 mm lang. Bovenaan 184 
zijn ze dof en gootvormig, onderaan glanzend en gekield. Ze staan in kransen van drie aan zeskantige takken 185 
en blijven twee jaar zitten (Weeda et al., 1985). Als gevolg van hun sterke lichtbehoefte zijn de naalden in 186 
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het centrum van de kroon afgestorven (Vanhaeren, 1983). De structuur van het naaldenpakket onder de struik 187 
is ook verschillend naargelang de groeivorm. Het naaldenpakket onder de struiken van type twee 188 
(Stockmann, 1982) is losser en luchtiger doordat de naalden van deze struiken met de takjes afvallen 189 
(Barkman et al., 1977). Een illustratie van de naalden samen met andere morfologische kenmerken van de 190 
jeneverbes is te zien in Figuur 3-2. 191 

 192 

 193 
Figuur 3-2: Morfologische kenmerken van de jeneverbes. 1 = mannelijke bloesem, 2+3 = meeldraden, 4 = 194 

vrouwelijke kegel, 5 = idem in overlangse doorsnede, met zaadknop, 6 = rijpe kegel, 7 = doorgesneden kegel met 195 
3 zaden met talrijke harsreservoirs, 8+9 = longitudinale doorsnede zaad, A = mannelijke bloesemtak, B = 196 

vrouwelijke bloesemtak . Gedeeltelijk vergroot (Thomé, 1885). 197 
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 198 
De jeneverbes is een tweehuizige heester, die in de lente (mei-juni) bloeit. Er zijn dus steeds afzonderlijk 199 
mannelijke en vrouwelijke bomen. De bloemen zijn groen/geel en vallen niet erg op, mede ook doordat ze 200 
klein zijn. De bloemen groeien op de plaatsen waar het jaar voordien de naalden hebben gezeten (Bisseling 201 
& Schenk, 2003), dus in de bladoksels. De mannelijke katjes zijn geel, eivormig, 4-5 mm lang met naakte 202 
bloemen in kransen. De meeldraden zijn schildvormig en produceren rijkelijk stuifmeel. De vrouwelijke 203 
bloemen zijn geen katjes, maar staan met drie bijeen in de oksels van een krans met drie vlezig wordende 204 
schutbladen die vergroeien tot de schijnbes. Ze zijn ongeveer 4-9 mm in diameter (Barkman, 1989).  205 
Over het algemeen is de vrouwelijke kegel der Cupressaceae analoog aan deze der Abietaceae waar de minst 206 
bladachtige delen, de schutbladen, de ovules dragen. Deze fertiele delen worden vlezig in het geslacht 207 
Juniperus. De vrouwelijke strobili (kegels) die zowel aan de toppen als langsheen de lengte van korte takken 208 
ontstaan, bezitten drie terminale ovules. Deze alterneren met de laatste delen van de kegel op de as 209 
(Lemoine-Sébastian, 1964). Mannelijke strobili zitten op het einde van de takken en hebben 3-7 paar of trio’s 210 
sporofyllen, die elk 2-6 stuifmeelzakken bevatten (Chambers et al., 1999).  211 
Doordat de drie schubben van de vrouwelijke kegels vlezig worden, met elkaar vergroeien en de rijpende 212 
zaden omsluiten, ontstaat een schijnvrucht; de blauw berijpte kegelbes. De kegels bevatten geurige, scherp 213 
smakende stoffen en worden gebruikt als keukenkruid en voor het aromatiseren van jenever (Weeda et al., 214 
1985). Het zaad is houtig en heeft een zeer harde zaadhuid (Barkman, 1989). 215 
Het hout ruikt sterk naar hars en heeft een roodbruine kleur. De onderste takken houden vaak de afgestorven 216 
verdorde naalden vast waardoor zij een verdorde bruine kleur krijgen. Het hout wordt gekenmerkt door vaak 217 
kronkelende jaarringen, waardoor het er fraai geaderd uitziet. Het bezit eveneens een karakteristieke, 218 
aangename kamferachtige geur, die lang na verwerking behouden blijft. De eigenschappen zijn gelijkend aan 219 
deze van taxushout. Het hout is tamelijk zacht, weinig glanzend, fijnvezelig, buigzaam, maar weinig 220 
elastisch en zeer vast. Bovendien is het moeilijk splijtbaar en weinig werkend. Het soortelijke gewicht ligt 221 
tussen 500-700 kg/m³ (luchtdroog), wat middelzwaar is. Verder is het duurzaam tot zeer duurzaam, maar 222 
omdat het slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar is, beperkte afmetingen heeft en de stam grillig van 223 
vorm is, heeft het weinig of geen handelswaarde. 224 
 225 

3.2 GEOGRAFISCHE, KLIMATOLOGISCHE EN ALTITUDINALE 226 

VERSPREIDING 227 

Het areaal van de jeneverbes is bijzonder uitgestrekt, zelfs het grootste van alle naaldbomen, en omvat de 228 
koude en gematigde streken van het noordelijk halfrond (Weeda et al., 1985) (Figuur 3-3). In Europa komt 229 
de soort voor in het gehele Atlantische gebied en de continentale regio’s en van de boreale gebieden tot de 230 
bergen van het Mediterrane gebied. Op het noordelijk halfrond buiten Europa is de jeneverbes terug te 231 
vinden in de gematigde zone in geheel Noord-Azië tot het Tanshiangebergte (behalve in Japan), in klein 232 
Azië, Irak en het Himalayagebergte tot aan Kumaon. In Amerika komt de jeneverbes voor van Canada tot 233 
aan Nieuw-Mexico. De zuidelijk gelegen verspreidingsgebieden bevinden zich op wat grotere hoogte. Het 234 
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areaal omvat dus zeer verschillende klimaatgebieden met veel plantengeografische districten en onderling 235 
sterk afwijkende plantengemeenschappen (Knol en Nijhof, 2004). De soort is alleen in zeer koude klimaten 236 
(arctisch) en zeer warme, zoals het mediterrane laagland, afwezig. De hoogtelimieten gaan van zeehoogte tot 237 
maximaal 3570 m (Barkman, 1989). 238 

 239 

 240 
Figuur 3-3: Verspreidingsgebied van jeneverbes in het noordelijk halfrond (Hultén & Fries, 1986). 241 

 242 
Figuur 3-4 geeft het verspreidingsgebied voor 1970 in België (A) en het recente in Vlaanderen (B) weer. In 243 
België komt de jeneverbes vooral voor in de Kempen, op de Hoge Ardennen, in de kalkrijke delen van de 244 
Ardennen, de Famenne en aan de streek tussen Samber en Maas, en ook in Belgisch Lotharingen (Van 245 
Rompaey en Delvolsalle, 1979). Dezelfde relictpopulaties zijn nog steeds in de Kempen terug te vinden. 246 
 247 
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 248 
Figuur 3-4: A: Het verspreidingsgebied van de jeneverbes in België voor 1970 (Van Rompaey en Delvolsalle, 249 

1979) ; B: De recente verspreiding in Vlaanderen (Florabank). 250 
 251 

3.3 STANDPLAATSEISEN 252 

De jeneverbes is een plant van droge, voedselarme, minerale grond (Weeda et al., 1985). Aanhoudend hoge 253 
of wisselende grondwaterstanden zijn nadelig. Sporadisch kunnen enkele exemplaren aangetroffen worden 254 
onder vochtige condities in dopheivegetaties aan de voet van stuifzandruggen (Knol & Nijhof, 2004). 255 
Algemeen kan gesteld worden dat de soort het meest voorkomt op de reeks gronden gaande van zeer droge 256 
tot matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont, al dan niet met grindbijmenging. 257 
Dit zijn gronden waar vroeger vooral heide op voorkwam (Burny, 1985). Jeneverbes is een typische plant 258 
van heide en graslanden en kan ook overleven in open bos, maar is niet bestand tegen zware beschaduwing 259 
(Weeda et al., 1985; Thomas et al., 2007). De soort verdraagt gemakkelijk vorst en droogte (Thomas et al., 260 
2007). Standplaatseisen met betrekking tot verjonging worden besproken bij het kiemingsexperiment 261 
(hoofdstuk 4.5.2). 262 

3.4 JENEVERBESSTRUWEEL 263 

In onze streken vormen jeneverbesstruwelen steeds een stadium in de successie. De soort maakt enkel in 264 
Polen deel uit van (half)natuurlijke en cultuurbosgemeenschappen (climaxgemeenschappen), waar ze kan 265 
stand houden in niet te dichte dennen-, elzen- en berkenbossen dankzij het zonnige, continentale klimaat 266 
(Barkman, 1989). 267 
In Vlaamse context worden jeneverbesstruwelen niet als een zelfstandige vegetatie-eenheid beschouwd, 268 
maar als een onderdeel van heidevegetaties. Op basis van hun typische groeiwijze in struwelen of groepjes 269 
zijn ze echter gemakkelijk te onderscheiden van de veel lagere heidevegetaties.  270 
Een echt jeneverbesstruweel is in Vlaanderen alleen nog terug te vinden in het Heiderbos te As. Hier komen 271 
twee ondergemeenschappen voor van het Calluno-Genistetum, wat op deze plaats theoretisch beschouwd 272 
wordt als een degradatievorm van het Quercetum petraeae. Op bruine gepodzoliseerde bodems groeit een 273 
ondergemeenschap met stekelbrem (Genista anglica), kruipbrem (Genista pilosa) en rode dophei (Erica 274 
cinerea). Op vochtigere bodems groeit een subassociatie met gewone dopheide (Erica tetralix) (Vanhaeren, 275 
1983). Daarnaast komen er veel kensoorten van heischrale graslanden, heiden en stikstofrijke milieus voor 276 
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zoals struikheide (Calluna vulgaris), blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), borstelgras (Nardus stricta), 277 
zandstruisgras (Agrostis vinealis), grasklokje (Campanula rotundifolia), schapezuring (Rumex acetosella), 278 
pilzegge (Carex pilulifera) en hondsviooltje (Viola canina) (Stortelder et al., 1999).  279 
Het strooisel van de jeneverbes is rijk aan oplosbaar fosfaat en kalium en niet erg zuur (pH 5-5,5). Door de 280 
hoge pH ontstaat een snellere mineralisatie van humus en snellere nitrificatie van de NH3, waardoor er een 281 
snellere N-turnover plaatsvindt (Barkman, 1989). De hieruit vrijkomende voedingsstoffen zijn er ook de 282 
oorzaak van dat kraaiheide (Empetrum nigrum) onder jeneverbesstruiken buitensporige afmetingen bereikt 283 
(Weeda et al., 1985).  284 
Binnen en rondom het struweel heersen grote verschillen in microklimaat. De zuidkant is droog en draagt op 285 
de grens met de heide een ijle mos- en korstmosbegroeiing. De noordkant heeft een naar verhouding 286 
vochtige atmosfeer. Hier groeien planten van grazige heidevegetaties en veel blad- en levermossen. De 287 
jeneverbesstruiken zelf vangen veel neerslag. Wat toch langs de stammen afloopt, zakt snel weg in de 288 
doorlatende zandgrond. Het milieu binnen het struweel is daardoor nogal droog. Hier wordt het 289 
vegetatiemozaïek vooral bepaald door de hoeveelheid doorgelaten regen en de mate waarin op een bepaalde 290 
plaats strooisel terechtkomt. Op plaatsen met weinig regen en veel strooisel groeien dan de eerder genoemde 291 
stikstofminnende planten. Plaatsen onder ijlere boomkronen met meer regen en minder naalden dragen een 292 
dik mosdek met varens, vooral gewone eikvaren (Polypodium vulgare) (Weeda et al., 1985).  293 
Jeneverbesstruwelen op arme zandgronden vormen een successiestadium tussen struikheide en 294 
eikenberkenbos. Bij een verdere successie naar loofbos zal de soort wellicht niet geheel verdwijnen maar 295 
slechts een bescheiden plaats innemen (Stortelder et al., 1999). In alle niet meer beweide struwelen luidt de 296 
opslag van loofhout zoals zomereik (Quercus robur), ruwe en zachte berk (Betula pendula en pubescens) en 297 
lijsterbes (Sorbus aucuparia) de verdringing van de jeneverbessen door eiken-berkenbos in. Wil men de 298 
jeneverbes behouden, dan moeten andere houtgewassen verwijderd worden (Weeda et al., 1985). 299 

3.5 BEHEER 300 

3.5.1 Brand  301 

Brand kan kieming bevorderen, maar daar staat tegenover dat gevestigde exemplaren na brand niet meer 302 
uitlopen (Vanhaeren, 1983). Volwassen jeneverbessen zijn er gevoelig voor door de harsachtige stoffen 303 
aanwezig in de struik (Knol & Nijhof, 2004). Tijdelijk neemt de concurrentie van grassen en mossen af, 304 
evenals de graasdruk door konijnen en muizen. Tijdens de brandbestrijding wordt vaak met zware voertuigen 305 
in het terrein gereden. Hierdoor ontstaat bodemdynamiek zodat zaden door zand worden bedolven. Brand 306 
kan tevens een lichte mineralisatie die kieming stimuleert initiëren.  307 
Op populatieniveau pakt brand echter negatief uit doordat adulte struiken verbranden en daarmee het aanbod 308 
aan zaden drastisch vermindert. De bestaande struiken lopen ook niet meer uit en de abundantie van 309 
jeneverbes in deze gebieden gaat sterk achteruit (Quevedo et al., 2007). Om de kans op brand in bestaande 310 
struwelen te minimaliseren is instelling van een bosvrije zone rondom struwelen aan te raden.  311 
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Door de combinatie van een lange kiemperiode en een slechte kieming is hervestiging na brand meestal erg 312 
beperkt. Dit wordt nog versterkt door isolatie van populaties, waardoor regeneratie vanuit de lokale zaadbank 313 
moet komen. Zaden die tijdens een brand door een bodemlaag beschermd zijn kunnen wel overleven. In 314 
heidegebieden kan door brand de vergrassing, en daardoor ook de concurrentie, fors toenemen door het 315 
ineens beschikbaar komen van nutriënten (Knol en Nijhof, 2004).  316 

3.5.2 Wegkappen van houtopslag en maaien  317 

Het dichtgroeien van heide, stuifzanden en struwelen met bosopslag treedt tegenwoordig sneller op dan in de 318 
19e eeuw doordat er nu veel meer bos aanwezig is en er aldus meer zaad van concurrerende bomen in 319 
struwelen terecht komt. Daarnaast is er sprake van extra depositie van stikstof wat het proces van verbossing 320 
nog versnelt. Daarom is het van belang de struwelen vrij te kappen ter vrijwaring van beschaduwing met 321 
effect op de bloei, de schade aan struiken door omgewaaide bomen, het grotere risico op brand, toename van 322 
vergrassing door extra depositie van stikstof en een vochtiger microklimaat (Knol en Nijhof, 2004). Maaien 323 
kan als extra beheersmaatregel uitgevoerd worden om de vergrassing tegen te gaan. Hoewel deze 324 
maatregelen de kiemingsomstandigheden in zekere mate zouden moeten verbeteren, was dit in bijvoorbeeld 325 
het Heiderbos niet het geval (Verheyen et al., 2005).  326 

3.5.3 Begrazing 327 

Begrazing heeft volgens Wijdeven et al. (2002) zowel positieve als negatieve effecten. Algemeen kan 328 
gesteld worden dat de jeneverbes zich bij plots wegvallen van intense begrazing kon (of kan) vestigen in 329 
(vochtige) heide en schrale graslanden (Knol & Nijhof, 2004). 330 
Volwassen jeneverbessen worden vermeden door het vee en hebben niet te lijden onder een matig 331 
graasregime. Intense begrazing echter, kan dichte bestanden openen en zelfs elimineren. Anderzijds worden 332 
tijdens dat intense graasregime net de geschikte omstandigheden gecreëerd om de zaden te laten kiemen. Zo 333 
wordt op de Lüneburger Heide (Duitsland) begrazing door konijnen als een dominante factor gezien in de 334 
verjongingsproblematiek (Hüppe, 1995) en werd in Engeland een sterke verjonging vastgesteld tijdens het 335 
uitbreken van de myxomatose bij konijnen (Gilbert, 1980). 336 
In het gebied De Zanden (Nederland) werd wel verjonging vastgesteld ondanks het feit dat het gebied sinds 337 
decennia niet meer begraasd is met schapen. De mogelijkheid bestaat wel dat de konijnenpopulatie hier 338 
afgenomen is (Haveman, 2005). In oude jeneverbespopulaties is vastgesteld dat geen graaslijnen aanwezig 339 
zijn, wat de vraag doet rijzen of de veronderstelde overbegrazing in het verleden wel zo hoog was en of het 340 
verband met het ontstaan van jeneverbesstruwelen wel gerechtvaardigd is (Burny, 1985; Knol & Nijhof, 341 
2004). 342 
Het is wel zo dat de positieve effecten van begrazing op verjonging van de jeneverbes vooral bereikt worden 343 
in uitgestrekte gebieden, waar lokaal uitsterven en rekrutering in tijd en ruimte worden afgewisseld. Veel 344 
natuurgebieden zijn daar momenteel te klein voor. 345 
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3.5.4 Bodemdynamiek  346 

Uit het voorgaande blijkt dat verjonging optreedt op een onbeschaduwde naakte en droge bodem waarin de 347 
kegels bedolven raken: in stuifzandgebieden, heiden en graslanden waarin plaatselijk open vegetaties 348 
voorkomen, op rotsige terreinen en op hellingen waar door erosie een constante pionierssituatie bestaat 349 
(Burny, 1985). In het verleden bestond een zeer open, kale en vaak lage heide met een zeer geringe productie 350 
aan biomassa. Door beweiden, maaien en plaggen (‘heikappen’) werd zoveel mogelijk organisch materiaal 351 
geoogst. Deze overexploitatie deed stuivende plekken ontstaan waarop jeneverbes kiemt (Knol & Nijhof, 352 
2004). Wanneer hierop de beweiding plotseling gestaakt of drastisch verminderd werd, kon de soort zich 353 
vestigen. De jeneverbes trad dan op als pionier van de struweelvorming (Weeda et al., 1985). 354 
  355 
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4 DEELSTUDIES 356 

4.1 JENEVERBES IN VLAANDEREN 357 

4.1.1 Inleiding 358 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het landschap van de Limburgse Kempen in de eerste helft van de twintigste 359 
eeuw en het fysisch milieu en de ligging van de Hoge Kempen, gezien zich daar de meeste vindplaatsen van 360 
jeneverbes situeren. 361 
Vondsten van stuifmeel in bodemlagen uit het laatglaciaal en het vroeg-holoceen en vooral uit de 362 
bøllingperiode, (13.500-12.100 v.Chr.) wijzen op de lange aanwezigheid van jeneverbes in onze regio (Maes 363 
et al., 2006). De soort werd door de bossen van het atlancticum in de periode van 7000-3800 364 
v.Chr.grotendeels teruggedrongen tot de duinen van het kustgebied (Maes et al., 2006). 365 
In middeleeuwse beerputten in Nederland werden jeneverbeskegels gevonden, wat aantoont dat de kegels in 366 
die periode, en waarschijnlijk ook al vroeger, gebruikt werden als specerij (Maes et al., 2006). Ongetwijfeld 367 
kwam jeneverbes tot in de 18de eeuw in alle Vlaamse provincies voor binnen de heide- en wastinegebieden 368 
(Maes et al., 2006). De oudste vermelding van jeneverbes in de Hoge Kempen gaat terug tot de 16de eeuw, 369 
toen in enkele gemeenten aan deze soort gedeeltelijke bescherming werd gegeven op de gemeentelijke 370 
heiden (Burny, 1985). De aandacht voor jeneverbes is dus zeker niet nieuw. 371 
Natuurlijke groeiplaatsen van jeneverbes beperkten zich in het vroegere Limburgse landschap voornamelijk 372 
tot (droge) heide en stuifzandgebieden (Burny, 1985). Dit is ook op historische landschapsfoto’s van J. 373 
Massart in het begin van de twintigste eeuw te zien. Zowel de ijlheid van de vegetatie als het dynamische 374 
aspect van stuivend zand zijn hierbij overeenkomende milieukarakteristieken tussen beide habitattypes. Voor 375 
de droge heide is dit ijle karakter het gevolg van intensief gebruik. Eeuwenlang onderhield de 376 
potstaleconomie met een beheer van kappen, maaien en begrazing dit cultuurlandschap. Dit beheer bleek ook 377 
zeer geschikt voor de vestiging en instandhouding van jeneverbes (Burny, 1985). Kappen van de heide met 378 
een ‘heizeisie’ (‘vlagzeis’, ‘flagzeis’) gebeurde tot net op of net in de grond. Met een heizeisie kon men niet 379 
steken en nam men bij het kappen zo weinig mogelijk grond mee. Ideaal waren de struiken van drie jaar of 380 
iets ouder. De gekapte twijgen van struikhei werden gebruikt als strooisel in de stal. Een ander gebruik was 381 
het maaien van jonge struikhei. Twee jaar na het kappen van hei, kwam jonge, voor maaien geschikte heide 382 
terug op. Deze jonge gemaaide twijgen wendde men dan aan als veevoeder. Het mag duidelijk zijn dat ook 383 
hier een ijle vegetatie gehandhaafd werd. Zowel kappen als maaien zorgde over grote oppervlakten voor een 384 
jonge, minder hoge heivegetatie dan de huidige toestand in enkele heiderelicten. Zowel de openheid van de 385 
vegetatie als het bestaan van bodemdynamiek gaf over grote oppervlakten geschikte milieucondities voor de 386 
kieming en vestiging van jeneverbes. In Burny (1999) vindt men meer uitgebreide optekening van meer 387 
hedendaagse begrippen en inzichten m.b.t. toegepaste praktijken op de heide.  388 
Het einde van deze gebruiken is uiteraard geen plots gebeuren. Reeds gedurende de tweede helft van de 389 
negentiende eeuw werden heideterreinen bebost met naaldhout. Met de komst van kunstmest breidde het 390 
areaal bouwland, zij het geleidelijk, verder uit. Het overgeëxploiteerde, verstuivende land werd langzaam 391 
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gefixeerd en de bodemdynamiek nam sterk af (Hopster & Greeve, 1999). Bebossing en ontginning als 392 
landbouwgrond hebben aldus de oppervlakte ecologisch geschikt habitat voor de jeneverbes drastisch 393 
verminderd (habitatdestructie) en het beheer en toestand van nog bestaande heiderelicten is niet vergelijkbaar 394 
met de situatie vijfenzeventig tot honderd jaar en langer geleden. Het is zeker dat het wegvallen van de 395 
traditionele agrarische gebruiksvorm van de heide meteen ook het begin van het einde betekend heeft voor 396 
het overal verspreid voorkomen van jeneverbessen op de heiden (Burny, 1985). De laatste grote expansie van 397 
de jeneverbessen heeft zich voor wat Vlaanderen betreft 30 tot 50 jaar geleden voorgedaan (Hopster & 398 
Greeve, 1999). Dit leidt vandaag de dag tot oude, vergrijsde populaties in Vlaanderen (Verheyen et al., 2005) 399 
en vele andere plaatsen in Noordwest-Europa (Ward, 1973; Knol & Nijhof, 2004; Garcia et al., 1999). 400 
Spontane groeiplaatsen van jeneverbes in Vlaanderen beperken zich voornamelijk tot het Kempens Plateau 401 
in Limburg, een driehoekige reliëfeenheid die uitsteekt boven zijn omgeving. Dit plateau zelf is een vrij vlak 402 
gebied, vrij smal in het zuiden maar waaiervormig verbredend naar het noorden. Het plateau helt lichtjes af 403 
naar het noordwesten, van 100 m bij Lanaken tot 40 m bij Lommel. Het vormt tevens de waterscheiding 404 
tussen Maas- en Scheldebekken. Slechts aan de rand is dit plateau versneden door een aantal riviertjes die 405 
afwateren naar de Demer of de Nete in het westen en naar de Maas in het oosten en het noorden (Wouters & 406 
Vandenberghe 1994). Lokaal komen er op het plateau nog enkele duinmassieven voor die het vlakke 407 
karakter echter weinig verstoren. Figuur 4-1 geeft de ligging van het Kempens Plateau in Vlaanderen weer. 408 
De oostelijke grens valt samen met de rand van de Maasvallei en is dan ook duidelijk in het landschap 409 
waarneembaar als een zeer steile helling tot meer dan 40 m hoog. Begrenzing in het zuidwesten en 410 
noordoosten is minder geaccentueerd maar toch nog goed waarneembaar: in het zuidwesten vormt de lijn 411 
Lanaken-Leopoldsburg de grens, in het noordoosten de gemeenten Neerpelt-Rotem. De noordgrens is nogal 412 
vaag en minder goed te bepalen. Het plateau gaat hier geleidelijk over in de laagvlakte van Bocholt. Op het 413 
plateau treft men grootschalige compartimenten aan van heide, naaldbossen en in mindere mate weiland.  414 
De oorsprong van het Kempens plateau in Limburg is een grote hoeveelheid puin die in de Mindel-ijstijd in 415 
de Ardennen door vorstwerking losgemaakt werd en getransporteerd werd door de Maas. Ter hoogte van een 416 
laagvlakte, waar zich nu het Kempens Plateau bevindt, nam de stroomsnelheid van de rivier sterk af zodat 417 
onvoldoende energie beschikbaar was voor transport van de enorme massa puin. Hierdoor werd een 418 
puinkegel van grof materiaal afgezet die de basis vormde van het Kempens plateau (Goossens, 1984). 419 
Nadien heeft de rivier zich in verschillende fasen in haar eigen puinkegel ingesneden en werd deze bedekt 420 
met dekzanden van niveo-eolische oorsprong. Dominant bodemtype in deze regio zijn droge zand- en lemige 421 
zandgronden met humus of ijzer B-horizont. Het plateau is relatief homogeen in een aantal abiotische 422 
omgevingsfactoren als klimaat, reliëf en geomorfologie en vormt aldus de basis van het Oost-Kempisch 423 
puinwaaierdistrict binnen de ecoregio van de Kempen (Sevenant et al., 2002).  424 
Volgende klimaatsgegevens gelden voor het Heiderbos in As en worden beschouwd als representatief voor 425 
het gehele plateau. De gemiddelde temperatuur bedraagt 9,4 °C met een gemiddelde maandelijkse neerslag 426 
van 63 mm. Gemiddelde totale jaarlijkse neerslag is 760 m. 427 

 428 
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 429 
Figuur 4-1: Situering van het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict in Vlaanderen op een raster van IFBL-430 

kilometerhokken met aanduiding van de in 2006 geïnventariseerde kilometerhokken (Adriaenssens et al., 2006). 431 
 432 

4.1.2 Doelstelling 433 

Om de soort op een afdoende manier te kunnen beschermen en de toestand van jeneverbes in de toekomst te 434 
kunnen monitoren is het noodzakelijk om over al deze locaties en de populaties die er op voorkomen over 435 
voldoende informatie te beschikken. Tabellen zijn hiervoor zeer geschikt, maar om het ruimtelijke aspect in 436 
beeld te brengen is een koppeling aan kaartmateriaal via GIS een belangrijk hulpmiddel. Het doel van dit 437 
onderdeel is om een gebruiksvriendelijke databank aan te leggen, waarbij elke locatie ondubbelzinnig wordt 438 
aangeduid met een polygoon en bijhorend identificatienummer. Aan elke polygoon wordt een reeks nuttige 439 
gegevens gekoppeld die eenvoudig op te vragen zijn. Een tweede doelstelling is een gedetailleerde 440 
omschrijving te geven van de toestand van jeneverbes in Vlaanderen en van de invloed van verschillende 441 
populatie- en omgevingkenmerken op deze toestand. 442 

4.1.3 Materialen en methoden 443 

Inventarisatie 444 

De methodiek van de inventarisaties van 2006 en van 1981-1983 wordt omschreven in de studie van 445 
Adriaenssens et al. (2006). Deze inventarisaties gebeurden op basis van IFBL-kilometerhokken en de 446 
locaties werden aangeduid op ortho-foto’s. Voor de methodiek van deze opnames wordt verwezen naar deze 447 
studie. 448 
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In 2008 werd het grootste deel van de locaties herbezocht om deze nauwkeuriger te kunnen omschrijven en 449 
in te tekenen op stafkaarten. De variabelen die bij de inventarisatie van 2008 werden opgemeten komen 450 
grotendeels overeen met deze van 2006, maar hebben een grotere mate van detail en hebben ook het 451 
voordeel dat ze door 1 persoon werden uitgevoerd. Onderstaand kader (Figuur 4-2) geeft de opnamefiche 452 
weer die voor de inventarisatie in 2008 werd gebruikt. 453 
Een belangrijk verschil met vorige inventarisaties is dat er een inschatting werd gemaakt van de 454 
kroonsluiting en de bodembedekking. Voor de bodembedekking werd geschat welk percentage van de 455 
bodem wordt bedekt door vegetatie van maximum 0,5 m hoog. Hierbij werden ook in volgorde van 456 
abundantie, de verschillende soorten die de bodemvegetatie uitmaakten genoteerd. De kroonsluiting is een 457 
procentuele weergave van de mate waarin de jeneverbesstruiken door andere soorten worden afgeschermd 458 
van het zonlicht. Voor elke struik of groep struiken werd ook de standplaats omschreven in de vier 459 
windrichtingen. Hierbij werden grotendeels de klassen van Adriaenssens et al. (2006) gebruikt. Bij de klasse 460 
“bos” werden ook, in volgorde van abundantie, de boomsoorten weergegeven. Op die manier kon voor bos 461 
het onderscheid gemaakt worden tussen de volgende onderklassen: 462 

• llo: loofboomsoort, lichtboomsoort, open kroondak (klasse 1) 463 

• nlo: naaldboomsoort, lichtboomsoort, open kroondak (klasse 1) 464 

• llg: loofboomsoort, lichtboomsoort, gesloten kroondak (klasse 2) 465 

• nlg: naaldboomsoort, lichtboomsoort, gesloten kroondak (klasse 2) 466 

• llo: loofboomsoort, schaduwboomsoort, open kroondak (klasse 2) 467 

• nlo: naaldboomsoort, schaduwboomsoort, open kroondak (klasse 2) 468 

• llg: loofboomsoort, schaduwboomsoort, gesloten kroondak (klasse 3) 469 

• nlg: naaldboomsoort, schaduwboomsoort, gesloten kroondak (klasse 3) 470 
Deze gegevens verschaffen extra informatie i.v.m. de lichtbeschikbaarheid voor de jeneverbesstruiken. 471 
Hierbij staat klasse 3 voor een sterke overschaduwing, terwijl bij klasse 1 bijna geen vermindering is van 472 
lichtbeschikbaarheid. 473 
Van elke struik werd de hoogte en de vorm (zuil, struik of liggend) bepaald. 474 
In populaties met minder dan 50 individuen werd elke struik beschreven. Voor de grotere populaties werd op 475 
basis van de oppervlakte een steekproef genomen: per hectare werden op een willekeurige plaats alle 476 
struiken binnen een cirkel met straal 10 m beschreven. Omdat voor de meeste grote populaties het absolute 477 
aantal struiken gekend was (Adriaenssens et al., 2006) werden de bekomen resultaten van de steekproeven 478 
opgeschaald naar dat aantal. 479 
 480 
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 481 
Figuur 4-2: Opnamefiche voor de inventarisatie in 2008. 482 

Opnamefiche 
Algemene gegevens 
Datum: 
Naam karteerder 2006: 
Kmhok en gemeente: 
Nr volgens Gruwez: 
Foto nr: 
Coördinaten GPS: 
Gegevens populatie: 
Aantal individuen in de hele populatie: 
Aantal individuen bij het opnamepunt: 
Aantal dode individuen bij opnamepunt: 
Aantal kwijnende individuen bij opnamepunt: 
Aantal matig vitale individuen bij opnamepunt: 
Aantal vitale individuen bij opnamepunt: 
Aantal kiemplanten bij het opnamepunt: 
Aantal besdragende individuen bij het opnamepunt: 
Aantal mannelijke struiken bij het opnamepunt: 
Aantal vrouwelijke struiken bij het opnamepunt: 
Gegevens m.b.t. de standplaats ( van het opnamepunt) 
Bodemvegetatie: 

- samenstelling: 
- bedekkinggraad: 
 

Kroonsluiting: 
Noordelijke richting: 
Weg, droge heide, natte heide, landduin, houtkant 
Indien bos:  Soortsamenstelling: 
 
Oostelijke richting: 
Weg, droge heide, natte heide, landduin, houtkant 
Indien bos:  Soortsamenstelling: 
 
Zuidelijke richting: 
Weg, droge heide, natte heide, landduin, houtkant 
Indien bos:  Soortsamenstelling: 
 
Westelijke richting: 
Weg, droge heide, natte heide, landduin, houtkant 
Indien bos:  Soortsamenstelling: 
 
 
 
 
 
Vragenlijst karteerder: 

1) Status van het gebied, welke eigenaar,…. 
2) Recente veranderingen in het gebied of komende veranderingen 
3) Mogelijke bedreigingen (ruimtelijke ordening, recreatie, vervuilende bedrijven of entiteiten) 
4) Jeneverbessen aangeplant en zo ja, herkomst. 
5) Evoluties waargenomen met betrekking tot aantal struiken, vitaliteit, besaantallen, mogelijke 

verbreiders,… 
6) Beheertips met betrekking tot huidige struiken (afzetten, vrijstellen, vrijstellingintensiteit,…) 
7) Beheertips met betrekking tot verjonging (al geslaagde verjonging waargenomen en in welke 

omstandigheden,…) 
8) Nog andere zaken? 
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Verwerking gegevens 483 

Tijdens het veldwerk werd duidelijk dat de indeling in populaties aan de hand van kilometerhokken 484 
onvoldoende details weergeeft, omdat sommige populaties zich over meerdere hokken uitstrekken terwijl 485 
sommige kilometerhokken meerdere kleine populaties kunnen bevatten. Daarom werd gekozen om de 486 
populaties een nieuwe benaming (ID_2009) te geven, die bij toekomstige inventarisaties verder kan gebruikt 487 
worden. 488 
De verschillende populaties werden als polygoon digitaal ingetekend op topografische kaarten (schaal 489 
1:10.000) met behulp van Arcview. Bij elke polygoon hoort een reeks gegevens, met betrekking tot de 490 
huidige toestand, die eenvoudig kunnen opgevraagd worden. 491 
Uit de opnames werden drie gegevenstabellen samengesteld: 492 

1) Een eerste tabel geeft alle individuele struiken die werden beschreven weer. Deze laat toe om op 493 
struikniveau invloeden van bodembedekking, kroonsluiting, e.d. op onder andere vitaliteit te 494 
onderzoeken. In deze tabel is geen informatie verwerkt met betrekking tot de individuen van 495 
Heiderbos, omdat voor de beschrijving van deze populatie de opnamegegevens van Verheyen et al. 496 
(2005) werden gebruikt. 497 

2) In een tweede tabel zijn op basis van de inventarisatie van 2008 de kenmerken op populatieniveau 498 
weergegeven. Bij niet gevonden populaties werden de gegevens van de inventarisatie van 2006 499 
gebruikt. Naast de gegevens over de individuen in de populatie zelf, zijn ook aanvullende 500 
omgevingseigenschappen terug te vinden die bepaald werden op basis van de naar oppervlakte 501 
dominante attributen: (1) bodemtype (Bodemkaart, 2001), (2) gewestplanbestemming (Gewestplan, 502 
1972), (3) afbakening binnen het Vlaams ecologisch netwerk (VEN), (4) afbakening als 503 
habitatrichtlijngebied, (5) habitat op basis van de biologische waarderingskaart, (5) eigenaars en 504 
beheerders. Deze eigenschappen geven een idee van hoe de populaties zich verhouden tot de streek 505 
waarin ze voorkomen. Om de onderlinge relatie tussen de populaties te bepalen werd voor elke 506 
populatie de connectiviteit (S) berekend. De connectiviteit van een populatie geeft weer in welke 507 
mate migratie vanuit en naar deze populatie mogelijk is (Kindlmann & Burel, 2008). Connectiviteit 508 
voor populatie i werd als volgt berekend: 509 
 510 

Si=∑j≠iexp(-αdij)Nj 511 
 512 
Hierbij is Nj het aantal individuen van een naburige populatie j, dij is de afstand tussen populaties i en 513 
j en 1/α is de gemiddelde migratie-afstand. Deze formule houdt geen rekening met de vorm van het 514 
landschap tussen de verschillende populaties (Kindlmann & Burel, 2008). Als migratie-afstand werd, 515 
op basis van het foerageergedrag van de merel (Turdus merula), 3 km gekozen. Normaalgezien zal 516 
een merel binnen de 100 m van een voedselbron blijven vooraleer het zaad het spijsverteringsstelsel 517 
gepasseerd is (Williams, 2006; Deckers et al., 2008). Het grootste deel van de zaden zal dus binnen 518 
deze straal van de voedselbron gedeponeerd worden. De vogels kunnen ook regelmatig tot 3 km ver 519 
geraken met het zaad (Williams, 2006) en in theorie kan het zaad, rekening houdend met een 520 
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verblijftijd van ongeveer 30 minuten in het spijsverteringsstelsel en een vliegsnelheid van ongeveer 521 
50 km/h, tot 30 km ver gedeponeerd worden (Boucault, 2009). Dit houdt in dat een klein deel van de 522 
zaden tot 3 km ver kan getransporteerd worden en dat heel sporadisch zaden een afstand van 30 km 523 
kunnen overbruggen. In deze studie werd enkel 3 km als migratie-afstand gebruikt.  524 
De gegevens van deze tabel (op populatie-niveau) werden aan de polygonenlaag in Arcview 525 
gekoppeld. 526 

3) Ter info werd ook een tabel opgesteld op basis van de kwartierhokken (IFBL), waarin voor elk 527 
kwartierhok wordt weergegeven of er jeneverbes voorkwam voor de opnames van Burny (1985), 528 
tijdens de opnames van Burny (1985), tijdens de opnames door LIKONA (Adriaenssens, 2006) en de 529 
opnames in het kader van deze studie. 530 

 531 
Omdat in Arcview punten in vele gevallen gemakkelijker zijn om mee te werken, werd er ook een 532 
puntenlaag toegevoegd aan het Arcview-project, waarbij elk punt ongeveer het midden van een populatie 533 
voorstelt. Deze punten kregen ook de ID_2009-benaming. Wanneer de exacte ligging van de struiken gekend 534 
was, werden ook deze locaties op een aparte puntenlaag ingetekend in het Arcview-project. Ook de vroegere 535 
toestand van jeneverbes in Vlaanderen werd gevisualiseerd door een puntenlaag aan te maken, waarbij in het 536 
midden van elk kilometerhok (IFBL) waar in het verleden jeneverbes voorkwam een punt werd gecreëerd. 537 
Deze punten kregen de benaming van het kwartierhok, gelijklopend met de benaming van de populaties 538 
t.e.m. 2006. 539 
Om na te gaan of er correlaties zijn tussen populatie-, struik- en omgevingseigenschappen werd met behulp 540 
van SPSS (2003) de Spearman’s Correlation berekend. De verschillende eigenschappen werden daartoe, 541 
waar nodig, in klassen ingedeeld en volgens een logische volgorde gerangschikt. De rang is, samen met de 542 
correlatie, telkens in de legende van de figuren terug te vinden. 543 
 544 

4.1.4 Resultaten 545 

Algemeen 546 

Jeneverbes komt in Vlaanderen nog bijna uitsluitend voor in Limburg op het Kempens Plateau (Figuur 4-3). 547 
De meeste van de 72 populaties situeren zich in en rond Genk. Ter hoogte van Hechtel-Eksel en van 548 
Opglabbeek komt ook telkens een klein kluwen van populaties voor. In de provincie Antwerpen zijn 5 549 
vindplaatsen van jeneverbes: twee in de Kalmthoutse heide, twee ter hoogte van Turnhout en nog een in de 550 
buurt van Brecht. 551 
 552 
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 553 
Figuur 4-3: Ligging van de jeneverbespopulaties in Vlaanderen (de grootte van de bollen geeft de grootte van de 554 

populaties aan). 555 
 556 

Figuur 4-4 geeft de grootteverdeling van de populaties. Meer dan 60% van de populaties bestaat uit 557 
maximaal 10 struiken. 29% heeft een meer acceptabele grootte. Er zijn in Vlaanderen slechts zes populaties 558 
met meer dan 100 individuen. De belangrijkste is het Heiderbos (7000 exemplaren) te As. Kattevennen en 559 
Hesselberg hebben respectievelijk 820 en 129 individuen. Deze drie populaties hebben een natuurlijke 560 
oorsprong. De andere drie zijn allen aangeplant: een lijnbeplanting langs de weg naar As, een voormalige 561 
parking langs toeristische weg en Heiwijk-Noord met respectievelijk 103, 101 en 285 exemplaren. Deze 562 
populaties zijn gelegen ter hoogte van Genk, As en Zutendaal (Figuur 4-5). 563 

 564 

 565 
Figuur 4-4: Grootteverdeling van de populaties. 566 

 567 
 568 
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 569 
Figuur 4-5: Ligging van de grote populaties (blauwe bollen). 570 

 571 
Struikniveau 572 

De resultaten in dit onderdeel zijn gebaseerd op de metingen aan de individuele struiken. Van de grote 573 
populaties wordt hier enkel rekening gehouden met de struiken die daadwerkelijk werden opgemeten. In het 574 
Heiderbos werden geen struiken beschreven. 575 

 576 
Vitaliteit 577 
Slechts 20% van alle gemeten individuen is echt vitaal (Figuur 4-6). Hoewel de klasse “matig vitaal” breed 578 
kan geïnterpreteerd worden, wil dit toch zeggen dat de vitaliteittoestand van een groot deel van de struiken 579 
slecht is. 580 

 581 
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 582 
 583 

Figuur 4-6: Verdeling van de gemeten struiken over de verschillende vitaliteitklassen. 584 
 585 

 586 
Vitaliteit versus kroonsluiting 587 
Figuur 4-7 geeft de negatieve correlatie tussen struikvitaliteit en kroonsluiting weer. Dit wil zeggen dat een 588 
groter aandeel van de vitale struiken zich in de lichtere klassen van kroonsluiting bevindt. Dit aandeel neemt 589 
af naarmate de vitaliteit van de struiken afneemt. Zo staat bijvoorbeeld 35% van de kwijnende struiken op 590 
een standplaats waar de kroonbedekking tussen de 80 en 100% is tegenover 3% van de vitale struiken. 591 
 592 

 593 
Figuur 4-7: Percentage kroonsluiting per vitaliteitklasse in de kleine populaties 594 

 595 
Een meer gedetailleerde weegave van de lichtcondities in relatie met de windrichtingen is te vinden in Figuur 596 
4-8: struiken in hogere vitaliteitklassen hebben meestal een lichtere standplaats. De correlaties in de vier 597 
windrichtingen zijn vergelijkbaar. 598 
 599 
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 600 
Figuur 4-8: Indeling van de standplaatsen in lichtklassen op basis van de aanwezige boomsoorten en hun 601 

dichtheid in de 4 windrichtingen. Hierbij staat klasse 0 voor geen bedekking en klasse 3 voor gewone bedekking 602 
door sterk schaduwwerpende boomsoorten. 603 

 604 
Vitaliteit versus bodembedekking 605 
Uit Figuur 4-9 blijkt dat de meest vitale struiken zich voornamelijk op plaatsen bevinden waar de 606 
bodembedekking hoog is. Er is inderdaad een negatieve correlatie tussen de bodembedekking en de 607 
kroonsluiting (Figuur 4-10). Deze twee figuren kunnen aanduiden dat de lichtbeschikbaarheid voor 608 
jeneverbes belangrijker is dan de wortelconcurrentie met andere vegetatie. 609 
 610 

 611 
Figuur 4-9: Percentage bodembedekking per vitaliteitklasse in de kleine populaties. 612 
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 613 
 614 

 615 
Figuur 4-10: Verband tussen kroonsluiting en bodembedekking voor de verschillende standplaatsen van  616 

jeneverbes. 617 
 618 
Natuurlijk versus aangeplant 619 
Ongeveer 38% van alle populaties is (gedeeltelijk) aangeplant en voor alle kleinere populaties (populaties 620 
met minder dan 50 individuen) is 56% van de individuen aangeplant. Onderstaande figuur (Figuur 4-11) 621 
toont aan dat er een sterke, negatieve correlatie is tussen de vitaliteit en de natuurlijke oorsprong van de 622 
struiken (p < 0,01). Het grootste deel van de matig vitale en van de vitale struiken blijkt niet van natuurlijke 623 
oorsprong te zijn (gemiddeld 63%). 624 
 625 

 626 
Figuur 4-11: Aandeel aangeplante versus aandeel natuurlijke struiken per vitaliteitklasse. 627 

 628 
Mannelijk versus vrouwelijk 629 
Van alle struiken waarvan het geslacht kon bepaald worden, blijkt de verhouding van het aantal mannelijke 630 
struiken t.o.v. het aantal vrouwelijke struiken (de m/v-ratio) 1,34 (Figuur 4-12). Wat wil zeggen dat er 10% 631 
meer mannelijke dan vrouwelijke struiken zijn. 632 
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 633 

 634 
Figuur 4-12: Aantal opgemeten mannelijke en vrouwelijke struiken en struiken waarvan het geslacht niet kon 635 

bepaald worden. 636 
 637 
Het aandeel struiken waarvan het geslacht niet kon bepaald worden (geen mannelijke of vrouwelijke kegels) 638 
neemt duidelijk af naarmate de vitaliteit stijgt (Figuur 4-13). De correlatie die hier gevonden wordt is 639 
voornamelijk aan deze afname te wijten. Wanneer de onbepaalde struiken buiten beschouwing worden 640 
gelaten, is er nog steeds een positieve correlatie, waarbij mannelijke struiken vitaler zijn dan vrouwelijke 641 
struiken, maar deze correlatie is niet meer significant (p = 0,083). 642 
 643 

 644 
Figuur 4-13: Aandeel mannelijke en vrouwelijke struiken en struiken waarvan het geslacht niet kon bepaald 645 

worden in de verschillende vitaliteitklassen. 646 
 647 
Vitaliteit versus aantal kegels 648 
Figuur 4-14 toont een sterke, positieve correlatie tussen de vitaliteit van de kegeldragende struiken en de 649 
kegelbezetting. 650 
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 652 
Figuur 4-14: Verband tussen het aantal kegels bij vrouwelijke struiken en de vitaliteitklasse. 653 

 654 
Populatieniveau 655 

Dit onderdeel vergelijkt de populaties onderling en is dan ook gebaseerd op de tabel op populatieniveau. 656 
 657 
Vitaliteit 658 
Als maat voor de vitaliteit van een populatie werd het percentage vitale struiken in een populatie berekend. 659 
Op die manier werden 4 vitaliteitklassen bekomen: 0 tot 25% vitale struiken, 25 tot 50% vitale struiken, 50 660 
tot 75% vitale struiken en 75 tot 100% vitale struiken. Een deel van de populaties werd niet teruggevonden 661 
of kon niet beschreven worden, daar is de vitaliteitklasse berekend op basis van de gegevens van 2006. Van 662 
vier populaties was geen data voor handen. In onderstaande figuur (Figuur 4-15) is duidelijk te zien dat meer 663 
dan 60% van alle populaties in de laagste vitaliteitklasse valt. Slechts ~14% heeft een vitaliteit hoger dan 664 
75%. 665 
 666 

 667 
Figuur 4-15: Verdeling van de populaties over de verschillende vitaliteitklassen. 668 
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Vitaliteit versus kroonsluiting 670 
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Een aanzienlijk deel van de populaties (31%) groeit onder geschikte lichtcondities (Figuur 4-16). Bijna de 671 
helft is echter gelegen onder een kroonsluiting van minstens 60%.  672 
 673 

 674 
Figuur 4-16: Verdeling van de populaties over de kroonsluitingklassen. 675 

 676 
Figuur 4-17 toont aan dat populaties met een laag aantal vitale struiken meestal onder minder geschikte 677 
lichtcondities groeien. Net zoals op struikniveau is er dus ook op populatieniveau een negatieve correlatie 678 
tussen vitaliteit en beschaduwing. Naarmate de lichtcondities beter worden stijgt ook het aandeel vitale 679 
struiken in de populatie. 680 
 681 

  682 
Figuur 4-17: Verdeling van de kroonsluitingklassen t.o.v. de vitaliteitklassen van de populaties. 683 

 684 
Natuurlijk versus aangeplant 685 
In het verleden zijn dikwijls initiatieven genomen om op nieuwe locaties jeneverbessen aan te planten. Het 686 
gevolg is dat een belangrijk aandeel van de populaties grotendeels of volledig bestaat uit aangeplante 687 
struiken (Figuur 4-18). 688 
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 690 
Figuur 4-18: Weergave van het aantal populaties dat al dan niet een natuurlijke oorsprong heeft. 691 

 692 
Het grootste deel van de populaties heeft echter een natuurlijke oorsprong (57%). Wanneer de natuurlijkheid 693 
van de populaties evenwel wordt afgetoetst aan de vitaliteit blijkt dat, in overeenkomst met de individuele 694 
struiken, er een sterke, negatieve correlatie is tussen de vitaliteit van een populatie en zijn natuurlijkheid 695 
(Figuur 4-19). 696 
 697 

  698 
Figuur 4-19: Verdeling van de natuurlijkheidklassen t.o.v. de vitaliteitklassen van de populaties. 699 

 700 
Vitaliteit versus aantal kegels aan vrouwelijke struiken 701 
Figuur 4-20 toont aan dat er een positief verband is tussen het aandeel vitale struiken in een populatie en het 702 
aandeel struiken met een normale kegelbezetting (t.o.v. het totaal aantal kegeldragende struiken). De kegels 703 
van struiken met een normale kegelbezetting kunnen onmiddellijk waargenomen worden. Bij struiken met 704 
een lage kegelbezetting moet harder gezocht worden. Deze struiken dragen op het eerste zicht geen kegels. 705 
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  707 
Figuur 4-20: Relatie tussen het aantal vitale struiken in een populatie en het aandeel vrouwelijke struiken met 708 

een normale kegelbezetting. 709 
 710 
Vitaliteit versus geschikt habitat voor uitbreiding 711 
Op basis van de biologische waarderingskaart (BWK) kan bepaald worden wat het habitat is in de ruimere 712 
omgeving van de populaties. Dit zegt iets over de mogelijkheden die jeneverbes heeft om verder uit te 713 
breiden: de condities in de populatie zelf zijn immers niet altijd dezelfde als deze in de wijdere omgeving. 714 
Figuur 4-21 geeft weer dat slechts 19% van alle populaties gelegen is in een habitat waarin 715 
jeneverbespopulaties op natuurlijke of onnatuurlijke wijze kunnen uitbreiden (o.a. heide). 62% bevindt zich 716 
in een habitat waar door aangepast beheer ook uitbreidingsmogelijkheden zijn (vnl. bos). In 19% van de 717 
situaties is het habitat compleet ongeschikt (o.a. landbouw, bebouwing). 718 
 719 

 720 
Figuur 4-21: Verspreiding van de populaties over de verschillende uitbreidingsmogelijkheden. 721 
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De geschiktheid van het habitat op basis van de BWK heeft echter geen duidelijke invloed op de vitaliteit 723 
van de populaties (p > 0,05). 724 
 725 

  726 
Figuur 4-22: Aandeel van de populaties in de verschillende uitbreidingsmogelijkheden t.o.v. de vitaliteitklasse 727 

van de populaties. 728 
 729 
Vitaliteit versus bodem 730 
Figuur 4-23 geeft de verspreiding weer van de populaties over de verschillende bodemtypes. De bodemtypes 731 
werden gerangschikt volgens vochtgehalte, waarbij de drogere bodems een hogere waarde kregen. Het 732 
grootste deel van de populaties komt voor op de voor jeneverbes geschikte drogere zandgronden en 733 
landduinen (tot 54%). Uit Figuur 4-24 valt niet eenduidig af te leiden welke invloed het bodemtype heeft op 734 
de vitaliteit van de populaties (p > 0,05). Enerzijds komt het grootste deel van de twee hoogste 735 
vitaliteitklassen voor op landduinen en/of droog zand, maar ook een groot deel van de populaties in de 736 
laagste vitaliteitklasse heeft landduin of droog zand als standplaats. 737 
 738 

 739 
Figuur 4-23: Verspreiding van de populaties over de verschillende bodemtypes (Bodemkaart, 2001). 740 
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 741 

 742 
Figuur 4-24: Verdeling van de bodemtypes t.o.v. de vitaliteitklassen van de populaties. 743 

 744 
Vitaliteit versus beschermd gebied 745 
Iets meer dan de helft van de populaties ligt in Habitatrichtlijn- of VEN-gebied (Figuur 4-25). Uiteindelijk 746 
liggen slechts vier populaties in een Habitatrichlijngebied waarin ook “Juniperus communis-formaties in 747 
heidevelden of op kalkgraslanden” (Natura 200 code: 5130) werden aangeduid als beschermd habitattype 748 
(Decleer, 2007). Het gaat hier om (1) het Heiderbos in het gebied “Bosbeekvallei en aangrenzende bos-en 749 
heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik” met code BE2200043(1-4) (Decleer, 2007); (2) populatie 82, op 750 
de Hesselberg in Zutendaal in het gebied “Overgang Kempen-Haspengouw” met code BE2200042(1-9) 751 
(Decleer, 2007); en (3) populatie 86 ter hoogte van de Bezoensbeek in Zutendaal, eveneens in het gebied 752 
“Overgang Kempen-Haspengouw”. Deze populatie werd evenwel aangeplant. Populatie 87 ligt net naast het 753 
gebied “Overgang Kempen-Haspengouw” en bestaat slechts uit één struik. 754 
 755 

 756 
Figuur 4-25: Verspreiding van de populaties over de habitatrichtlijn- en VEN-gebieden. 757 
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Voorlopig heeft de beschermingstatus van het gebied waar een populatie voorkomt nog geen eenduidige 759 
invloed op de vitaliteit van die populatie (p < 0,05, zie Figuur 4-26). 760 

 761 

  762 
Figuur 4-26: Aandeel populaties die voorkomen in een habitat- of VEN-gebied t.o.v. de vitaliteitklassen van de 763 

populaties. 764 
 765 
Vitaliteit versus gewestplanbestemming 766 
Ongeveer drie kwart van alle populaties bevindt zich in natuurgebied, bosgebied of in een militair domein 767 
(Figuur 4-27). Voorts ligt 11% van de populaties op een scheiding tussen een groene gewestplanbestemming 768 
en een gele of rode gewestplanbestemming. Algemeen kan gesteld worden dat de meeste populaties in een 769 
zone liggen met een geschikte gewestplanbestemming. 770 
 771 

 772 
Figuur 4-27: Verdeling van de populaties over verschillende gewestplanbestemmingen (rood = populaties in 773 

woongebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut, industriegebieden en 774 
recreatiegebieden; geel = populaties in landbouwgebieden; groen = populaties in natuurgebieden, bosgebieden, 775 

militair domein; groen+ = populaties gedeeltelijk in groene en gedeeltelijk in gele of rode gebieden). 776 
 777 
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In alle vitaliteitklassen ligt het grootste deel van de populaties in een groene gewestplanbestemming (Figuur 778 
4-28). Er is een licht stijgende trend waar te nemen, maar deze correlatie is niet statistisch onderbouwd (p > 779 
0,05). Gewestplanbestemming heeft op dit moment dus geen echte invloed op de vitaliteit van de populaties. 780 
 781 

 782 
Figuur 4-28: Aandeel populaties in de verschillende gewestplanbestemmingen t.o.v. de vitaliteitklassen van de 783 

populaties (rood = populaties in woongebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut, 784 
industriegebieden en recreatiegebieden; geel = populaties in landbouwgebieden; groen = populaties in 785 

natuurgebieden, bosgebieden, militair domein; groen+ =populaties gedeeltelijk in groene en gedeeltelijk in gele 786 
of rode gebieden). 787 

 788 
Vitaliteit versus eigenaar 789 
Het grootste deel van de populaties (64%) is eigendom van de Vlaamse overheid en/of wordt door het ANB 790 
beheerd of word beheerd door een terreinbeherende natuurvereniging (Figuur 3-1). 33% is in privé-handen. 791 
 792 

 793 
Figuur 4-29: Verspreiding van de populaties over de verschillende eigenaarklassen. 794 

 795 
De eigenaarklasse geeft geen invloed op de vitaliteitklasse van de populaties (Figuur 4-30). De zwakke, 796 
positieve correlatie is niet significant (p = 0,052). 797 
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 798 

  799 
Figuur 4-30: Aandeel van de populaties in de verschillende eigenaarklassen t.o.v. de vitaliteitklasse van de 800 

populaties. 801 
 802 
Connectiviteit 803 
Figuur 4-31 geeft de connectiviteit weer van alle populaties die in 2008 werden opgemeten. De populaties 804 
zijn gerangschikt volgens hun grootte. De figuur maakt duidelijk dat er geen verband is tussen de waarde 805 
voor de connectiviteit en de grootte van de populatie. Het is wel opvallend dat het Heiderbos (de grootste 806 
populatie in Vlaanderen) een relatief lage connectiviteit heeft, wat wil zeggen dat zij bijna niet in verbinding 807 
staat met andere populaties. Dit geldt ook voor de populaties Gemeentebos, Spiekelspade en Kamert in 808 
Kamp Bevelo en in mindere mate voor de populaties in Kattevennen en Zutendaal. 809 
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 810 
Figuur 4-31: De connectiviteit (met 1/α = 3 km) van de verschillende populaties (linker as) in vergelijking met het 811 
aantal individuen in die populaties (logaritmische schaal, rechter as). 812 
 813 
De twee onderstaande figuren (Figuur 4-32 en Figuur 4-33) geven een visuele weergave van de mate waarin 814 
populaties al dan niet geïsoleerd liggen. Deze houden enkel rekening met de onderlinge afstand tussen de 815 
populaties: wanneer die afstand kleiner is dan 3 km wordt een verbindingslijn getrokken. Op basis van deze 816 
figuren is het duidelijk dat de populaties in de provincie Antwerpen sterk geïsoleerd zijn. Ook in de bovenste 817 
helft van Limburg is de isolatiegraad hoog. Enkel rond Kamp Bevelo is enige verbinding mogelijk tussen de 818 
populaties. De sterkste migratiemogelijkheden (op basis van afstand) zijn er rond Genk en Zutendaal, waar er 819 
een kluwen van verbindingen is. En ten slotte is het op deze figuren ook opvallend dat het Heiderbos in As, 820 
ondanks zijn belangrijkheid voor jeneverbes in Vlaanderen, een heel kleine kans heeft tot uitwisseling van 821 
genetisch materiaal met andere populaties. 822 
 823 
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 824 
Figuur 4-32: Visualisatie van de verbinding tussen alle Vlaamse populaties (blauwe punten) met als enige 825 

criterium de maximale onderlinge afstand van 3 km. 826 
 827 
 828 
 829 
 830 

 831 
Figuur 4-33: Detail van Figuur 4-32 met focus op Genk, Zutendaal en As. 832 
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4.1.5 Bespreking 833 

Het voorkomen van jeneverbes beperkt zich in Vlaanderen grotendeels tot het Kempens plateau in Limburg, 834 
met de grootste concentratie rond Genk. Een groot deel van de populaties telt maximaal 10 exemplaren. 835 
Populatiegrootte is echter een van de factoren die bepalend zijn voor de overlevingskansen op lange termijn 836 
(Shaffer, 1981). Over de minimale leefbare grootte is in de literatuur niet veel te vinden, maar bij het 837 
opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) werd 100 als ondergrens gebruikt om te kunnen 838 
spreken van een goede staat van instandhouding. In dat geval voldoen amper zes populaties aan dit criterium, 839 
waarvan er slechts drie van natuurlijke oorsprong zijn. 840 
Een ander kenmerk voor de gezondheid van een populatie is de vitaliteit van de struiken. Zowel op struik- als 841 
op populatieniveau is de situatie ongunstig. Nog geen vierde van de populaties heeft meer dan 50% vitale 842 
struiken. 843 
Struikvitaliteit hangt nauw samen met de lichtbeschikbaarheid, die kan uitgedrukt worden als kroonsluiting. 844 
Zowel op struikniveau als op populatieniveau is er een sterke, negatieve correlatie tussen de vitaliteit en de 845 
kroonsluiting. Dit is niet verwonderlijk gezien het lichtminnend karakter van jeneverbes (Weeda et al., 1985; 846 
Thomas et al., 2007). Een groot deel van de populaties groeit in lichtcondities die verre van ideaal zijn. 847 
Jeneverbes lijdt, in tegenstelling tot de competitie voor licht, veel minder onder de wortelconcurrentie met 848 
andere vegetatie. Er is op struikniveau zelfs een positieve relatie waar te nemen tussen bodembedekking en 849 
vitaliteit, terwijl bodembedekking en kroonsluiting ook een negatieve correlatie kennen. Dit wil zeggen dat 850 
niet alleen jeneverbes profiteert van de verhoogde lichtbeschikbaarheid maar ook de andere bodemvegetatie. 851 
De correlaties doen vermoeden dat de invloed van wortelconcurrentie te verwaarlozen is ten opzichte van de 852 
invloed van de lichtconcurrentie. Hoogstwaarschijnlijk is open grond echter noodzakelijk voor het kiemen 853 
van de zaden (Burny, 1985). Veel van de struiken komen evenwel voor op een standplaats met weinig naakte 854 
bodem, waardoor natuurlijke verjonging zeer moeilijk wordt. De huidige slechte zaadkwaliteit zal hier echter 855 
een belangrijkere rol in spelen. 856 
De m/v-ratio is 1,34. Er komen dus meer mannelijke dan vrouwelijke struiken voor. Het geslacht werd 857 
vastgesteld aan de hand van de aanwezigheid van mannelijke of vrouwelijke kegels. Bij een groot deel van 858 
de struiken ontbraken deze kegels en kon het geslacht niet bepaald worden. Naarmate de struiken vitaler zijn 859 
is geslachtbepaling makkelijker. De kegelbezetting bij de vrouwelijke struiken vertoonde een positieve 860 
correlatie met de vitaliteit. Ook bij populaties met een groot aandeel vitale struiken zullen, van de 861 
kegeldragende exemplaren, relatief meer struiken een normale kegelbezetting hebben. 862 
Een aanzienlijk deel van de populaties is geheel of gedeeltelijk aangeplant. Zowel op struikniveau als op 863 
populatieniveau is er een negatieve correlatie tussen de graad van natuurlijkheid en de vitaliteit. Een 864 
mogelijke verklaring is de leeftijd van deze aanplantingen, die hoogstwaarschijnlijk jonger is dan de leeftijd 865 
van de natuurlijke struiken. Deze vaststellingen geven aan dat de toestand van jeneverbes in Vlaanderen nog 866 
een pak slechter zou zijn wanneer enkel de natuurlijke struiken en populaties in rekening worden gebracht. 867 
De omgeving waar de populaties voorkomen kan aan de hand van verschillende kenmerken getypeerd 868 
worden. Als eerste is er het omliggende habitat. Deze kan ingedeeld worden volgens de kansen die 869 
jeneverbes heeft om hierin verder uit te breiden. Merendeel van de populaties heeft, in vele gevallen mits 870 
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aangepast beheer, uitbreidingsmogelijkheden. De indeling naar bodemgeschiktheid gebeurde op basis van de 871 
vochtigheid, wat tot de conclusie leidt dat de meeste populaties op een geschikte bodem groeien. Iets meer 872 
dan de helft van de populaties heeft een beschermde status wat betreft habitatrichtlijn en VEN. Het 873 
merendeel van de groeiplaatsen ligt in een groene gewestplanbestemming (natuur, bos en militaire 874 
domeinen). Bijna twee derde van de populaties wordt beheerd door het ANB en 33% is in handen van privé-875 
eigenaars. Naar beheer toe is voornamelijk de ligging in overwegend groene gewestplanbestemmingen een 876 
goede zaak. Ook het feit dat ongeveer 70% van de populaties op openbare domeinen voorkomt (al dan niet in 877 
beheer van ANB) zal het uitvoeren van geschikt beheer bevorderen. Aan de hand van de connectiviteit kan 878 
de isolatiegraad van de populaties vastgesteld worden. Hierbij valt vooral de hoge mate van isolatie van het 879 
Heiderbos op, toch wel de belangrijkste populatie van Vlaanderen. Vooral rond Genk en Zutendaal zijn de 880 
migratiemogelijkheden, op basis van afstand, het hoogst. In deze regio kan de dichtere bebouwing echter wel 881 
een extra hindernis zijn. Gezien de slechte zaadvitaliteit is dit momenteel echter van minder belang. 882 
Geen enkel van de omgevingskenmerken (habitat, beschermd gebied, gewestplanbestemming, bodem, 883 
eigenaar) heeft invloed op de vitaliteit van de populaties. De soort heeft zich waarschijnlijk initieel succesvol 884 
gevestigd op geschikte standplaatsen (voornamelijk heide). Dergelijke gebieden zullen bij 885 
beleidsbeslissingen dikwijls een link met natuur behouden (en krijgen bijvoorbeeld een groene 886 
gewestplanbestemming). Het zullen dus meestal niet de wijdere omgevingskenmerken zijn die invloed 887 
hebben op de vitaliteittoestand van een populatie, maar eerder de toestand van de onmiddellijke omgeving 888 
van de groeiplaats en dan voornamelijk de lichtbeschikbaarheid. 889 
 890 

4.2 GENETISCHE VARIABILITEIT 891 

4.2.1 Inleiding 892 

Een soortbeschermingplan heeft tot doel een soort te beschermen en het evolutiepotentieel van de soort veilig 893 
te stellen, niet om elk individu afzonderlijk te behouden. Hiertoe dienen keuzes te worden gemaakt over 894 
welke populaties specifieke bescherming en beheersmaatregelen vereisen. Daarom is inzicht in de structuur 895 
en verwantschap van populaties noodzakelijk. Dit inzicht wordt verkregen via de studie van genetische 896 
diversiteit. 897 

4.2.2 Doelstelling 898 

De doelstelling van het genetische luik is een antwoord formuleren op onderstaande vragen: 899 
1. is er genenuitwisseling tussen de populaties? 900 
2. zijn grote populaties genetisch meer divers dan kleine? 901 
3. is inteelt een mogelijke oorzaak van verminderde vitaliteit? 902 
4. is er genetische verwantschap tussen geografisch gegroepeerde populaties? 903 
5. is er een verschil in genetische diversiteit tussen jonge en oude bomen? 904 
6. wat is het aandeel generatieve vermeerdering t.o.v. vegetatieve vermeerdering? 905 
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Specifiek voor Vlaanderen: 906 
7. zijn de relictpopulaties sterk genetisch verwant? 907 
8. welke individuen dienen in een genenbank te worden opgenomen om een zo groot mogelijke 908 

genetische diversiteit in de genenbank te verzekeren? 909 
9. met welk materiaal (herkomst) gebeurden de aanplantingen van jeneverbes? 910 
10. hoeveel “klonen” werden gebruikt voor de aanplantingen? Of werd met zaden gewerkt?  911 
11. welke herkomst dient te worden aangehouden bij eventuele herintroductie of aanplantingen? 912 
 913 

4.2.3 Materialen en methoden 914 

4.2.3.1 Stalen 915 

Locatie stalen 916 

De stalen werden ingezameld in twee campagnes: één in Noordwest Europa (België, Frankrijk, Nederland en 917 
Duitsland) en één in Vlaanderen, waarbij een groot deel van de gekende natuurlijke populaties werd 918 
bemonsterd (Figuur 4-34 en Tabel 4-1). 919 

 920 
Figuur 4-34: Locatie van de bemonsterde Europese en Vlaamse populaties en locaties. 921 

 922 
Tabel 4-1: Bemonsterde populaties en locaties. 923 
Noordwest Europese Jeneverbes populaties 
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Land Populatie Code N Opp.(ha) 
Densiteit 
(N / ha) #Struiken # SSR # AFLP 

België Cour Cou 55 1 55 6 11 9 
België Heiderbos* Hei 6874 10 687 27 39 31 
België Resteigne Res 386 8 48 17 31 24 
Frankrijk Cocquerel Coc 1823 4 456 11 23 19 
Frankrijk Grattepanche Gra 1108 5 222 18 43 32 
Duitsland Hühnermoor Hue 425 6.6 64 22 36 34 
Duitsland Ecksberg Eck 50 0.5 100 9 12 12 
Duitsland Meenser heide Mee 60 1.5 40 7 15 14 
Duitsland Weinberg Wei 47 1 47 10 17 13 
Nederland Boshuizerbergen Bos 4500 10 450 21 45 35 
Nederland Kootwijkerzand Koo 250 6 42 10 16 14 
Nederland Loenen Loe 200 33.8 6 10 25 21 
Nederland Mantingerzand Man 5000 77 65 18 37 34 
Totaal      186 350 292 

Vlaamse locaties Jeneverbes        

 Lokatie Code N Opp.(ha) 
Densiteit 
(N / ha)     # AFLP 

 Heiderbos* Hei 6874 10 687   57 
 Kattevennen Kat 820 12.9 68   26 
 Hesselberg Hes 129 4.8 269   27 
 Spiekelspade Sp 38     4 
 Het Laer Lae 26     10 
 Melberg Mel 26     8 
 Turfven Tu 24     1 
 Kamert Ka 21     6 
 Olenderheibos Ol 13     6 
 Zillebos Zi 9     5 
 Heesakkerheide He 8     2 
 Kruisheirenklooster Kr 8     2 
 Zutendaal Zu 6     2 
 Sintmartensberg Si 5     2 
 Bergbos Be 4     1 
 Brand Br 4     2 
 De Maten Ma 4     2 
 Gebrande heide Ge 4     1 
 Ganzeven Ga 3     1 
 Pijnven Lommel Lo 3     2 
 Kelchterhoeve Ke 2     2 
 Meibos Mei 2     2 

 
Pijnven Hechtel-
Eksel Hec 2     1 

 De teut Te 1     1 
 Grote Heide Gr 1     1 
 Hoogzij Ho 1     1 
 Laambeekvallei Laa 1     1 
 Lietenberg Li 1     1 
 Sonnis So 1     1 
 Stalkerheide Sta 1     1 
 Steleven Ste 1     1 
 Turnhout Tur 1     1 
               181 

N: populatie grootte, Opp. (ha): populatieoppervlakte, Densiteit (N/ha): geraamde populatie densiteit, #.struiken: aantal 924 
struiken bemonsterd voor zaad vitaliteit (zie Adriaenssens (2006)), # SSR; aantal individuen geanalyseerd met 925 
microsatellieten; # AFLP; aantal individuen geanalyseerd met AFLP, * De populatie Heiderbos werd twee maal 926 
geanalyseerd. 927 
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 928 

Vlaanderen 929 

Met de bovenstaande doelstelling voor ogen werden de staalnamen in Vlaanderen enkel uitgevoerd op 930 
populaties die naar alle waarschijnlijkheid een natuurlijke oorsprong hebben. Na deze selectie bleven er 54 931 
locaties over. Afhankelijk van het aantal individuen werden deze locaties in 5 klassen verdeeld, waarbij de 932 
klasse bepaalt hoeveel stalen er genomen worden (Tabel 4-2). Op die manier is er een spreiding over heel 933 
Limburg en Antwerpen en is ook binnen de grotere populaties de spreiding voldoende groot.  934 
In de grote populaties werd een onderscheid gemaakt tussen 4 hoogteklassen: 0-1 m, 1-2 m, 2-3 m en > 3 m. 935 
Van elke klasse werden ongeveer evenveel struiken bemonsterd. Wanneer er meer dan één struik werd 936 
bemonsterd werden er telkens evenveel mannelijke als vrouwelijke struiken uitgekozen. Er werd naar 937 
gestreefd om enkel de meest vitale struiken te bemonsteren en van elke struik werd zowel een monster voor 938 
genetische analyse genomen als een stek voor de stektuin. 939 
In totaal werden 181 Vlaamse stalen verzameld. Er werden 7 extra stalen meegenomen uit Heiderbos die 940 
voor een vorige studie verzameld werden door Adriaenssens (2006) en deel uit maken van het Europees 941 
referentiekader. 942 
 943 
Tabel 4-2: Schema van de bemonsteringmethode van de Vlaamse populaties voor genetisch onderzoek. 944 
klasse criteria Aantal te bemonsteren 

struiken 
Aantal locaties 

1 1 struik 1 23 
2 2 tot 10 struiken 2 24 
3 10 tot 100 struiken 5 4 
4 100 tot 1000 struiken 30 2 
5 1000 tot 10000 struiken 50 1 

Noordwest Europees referentiekader 945 

Eind 2005 werden 13 populaties afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland bemonsterd 946 
(Adriaenssens, 2006). Een overzicht van de geanalyseerde stalen en de populaties is weergegeven in Tabel 947 
4-1. Deze stalen dienen om inzicht te verwerven in de genetische diversiteit van de soort op noordwest 948 
Europese schaal en om de genetische diversiteit van de Vlaamse jeneverbespopulaties te kunnen kaderen. 949 
Voor gedetailleerde info omtrent deze populaties zie Adriaenssens (2006). 950 
 951 

4.2.3.2 DNA-extractie  952 

Bladmateriaal werd verzameld en bewaard op kamertemperatuur in zakjes met silicagel.  953 
Totaal DNA werd geëxtraheerd met de DNeasy Plant Miniprep Kit volgens de richtlijnen van de fabrikant 954 
(www.qiagen.com).  955 

4.2.3.3 AFLP 956 

De AFLP techniek werd uitgevoerd met de enzyme combinatie Mse / Pst volgens de methode van Vos et al. 957 
(1995) en van der Merwe et al. (2000). Met de enzymen MseI en PstI werd 200 ng DNA in fragmenten 958 

http://www.qiagen.com/�
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geknipt. Na de ligatie van de adaptors werd de selectieve amplificatie uitgevoerd met MseI + A en PstI + A. 959 
Er werden 21 verschillende primer combinaties uitgetest. Vier primer combinaties werden weerhouden op 960 
basis van polymorfismen, densiteit van bekomen bandenpatronen en hun toepassing in andere genetische 961 
studies van jeneverbes (van der Merwe et al.,. 2000; Michalczyk, 2008). Voor de selectieve amplificatie 962 
werden de primer combinaties gebruikt beschreven in Tabel 4-3. De PCR-condities van de pre-amplificatie 963 
waren als volgt: 28 cycli van 3 minuten  op 94 °C, 1 minuut op 60 °C en 1 minuut op 72 °C , vervolgens 15 964 
minuten op 4 °C en nadien continu op 15 °C. Voor de selectieve amplificatie waren de PCR-condities als 965 
volgt: 13 cycli van 10 minuten op 94°C, 30 minuten op 65 °C en 1minuut op 72 °C, vervolgens 25 cycli van 966 
10 minuten op 94 °C, 30 minuten op 56 °C en 1 minuut op 72°C, nadien 2 minuten op 72°C en continu op 15 967 
° C. AFLP-fragmenten werden geanalyseerd met een LiCor-DNA-sequencer (Biosciense). Om de 968 
herhaalbaarheid van de techniek te bepalen werden drie Europese stalen tweemaal en 24 Vlaamse stalen 969 
twee- of driemaal gelopen vertrekkende van de DNA-extractie (ristrictie-ligatie voor de Europese stalen). 970 
 971 
Tabel 4-3: Selectie van primer combinaties voor analyse van de Vlaamse en Europese stalen. 972 
Primer 
combinat
ie 

Pst-
primer 

Mse-

primer 

1 Pst ACT MseACA 

2 Pst ACT MseACC 

3 Pst AGT MseACC 

4 Pst AGT MseACA 

 973 
Data scoring 974 
AFLP banden werden gescoord met software SAGA Generation 2 (Li-Cor Inc.) als aanwezig (1) of afwezig 975 
(0) binnen fragmentgrootte van 75 bp tot 677 bp. Enkel polymorfe banden werden meegenomen in de 976 
analyse. Polymorfe banden die niet consequent dezelfde score kregen bij herhalingen, werden uit de dataset 977 
verwijderd.  978 
 979 
Vegetatieve vermeerdering 980 
Identieke genotypen werden bepaald volgens Arnaud-Haond et al. (2007) met het programma GENOTYPE / 981 
GENODIVE (Meirmans et al., 2004) op basis van de Dice similariteitscoëfficient. AFLP-patronen tussen 982 
genetisch verschillende individuen verschillen door genetische diversiteit maar ook door technische 983 
artefacten zoals PCR-artefacten, detectie-artefacten en scoringsfouten. Klonen kunnen ook een afwijkend 984 
AFLP-patroon vertonen door somatische mutaties; puntmutaties in het DNA. Hierdoor werd bij het bepalen 985 
van klonen op basis van AFLP-patronen gewerkt met een grenswaarde (treshold) die bepaalt vanaf wanneer 986 
individuen tot eenzelfde kloon behoren. Deze grenswaarde werd empirisch vastgelegd op basis van de 987 
frequentiedistributie van de paarsgewijze genetische afstanden (1 – Dice similariteitcoëfficiënt) en de 988 
paarsgewijze genetische afstanden van de herhalingen die als controle meegenomen zijn in de analysen. 989 
Voor de Vlaamse stalen die op basis van AFLP-patronen een onderlinge Dice-similariteitcoëfficiënt van 75 990 
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of meer vertoonden, werden microsatellieten geanalyseerd. Stalen die een similariteitcoëfficiënt hoger dan 991 
75 en een identiek microsatelliet profiel vertoonden werden beschouwd als genetisch identiek 992 
 993 
Genetische diversiteit 994 
De genetische diversiteit werd geanalyseerd aan de hand van het percentage polymorfe loci (PPL 1 %) en het 995 
aantal fenotypes (Br) per populatie werd berekend met AFLPDIV (eerst beschreven in Coart et al., 2005). 996 
Hierbij werd een correctie toegepast voor de steekproefgrootte (rare faction method). Via AFLPSURV v1.0 997 
(Vekemans, 2002) werden allel frequenties (He) en de standaardafwijking (S.E. He) geschat op basis van de 998 
geobserveerde fragmentfrequenties volgens de Bayesiaanse methode met niet-uniforme priori-distributie van 999 
allel frekwenties en in de veronderstelling van Hardy-Weinberg evenwicht (100 permutaties). Per populatie 1000 
werd een inteeltcoëfficiënt berekend (Fis) met het programma FALPcalc (Dasmahapatra et al. 2008) 1001 
 1002 
Populatiestructuur 1003 
Paarsgewijze genetische afstanden tussen populaties werden berekend door bootstrapping (Nei, 1987; 1004 
volgens Lynch & Milligan (1994), 100 bootstraps) met AFLPSURV v1.0 en vervolgens een dendrogram 1005 
opgesteld (Neighbour-joining) met het programma PHYLLIP (Felsenstein, 1993). Voor de Vlaamse stalen, 1006 
werd een dendrogram opgesteld volgens de UPGMA clustermethode met TREECON (Van de Peer & De 1007 
Wachter, 1994) (100 bootstraps). De variabiliteit tussen de individuen werd geanalyseerd door een 1008 
prinicipale coördinaten analyse (PCO) gebaseerd op de paarsgewijze genetische afstand van Nei 1009 
(GENALEX 6, Peakall & Smouse, 2005.). Via Analysis of Molecular Variance (AMOVA) werd de 1010 

verdeling van de genetische variatie tussen en binnen de populaties geanalyseerd (Φpt, een analoog van 1011 
Wright’s Fst (Wright, 1951) voor binaire data) (GENALEX 6). Via AMOVA op de verschillende 1012 
hoogteklassen werd nagegaan of er minder genetische diversiteit aanwezig is in de jonge generatie 1013 
jeneverbesstruwelen ten opzichte van de oudere generatie. De correlatie tussen de paarsgewijze genetische 1014 
afstandsmatrix en de paarsgewijze geografische afstandsmatrix tussen individuen werd getest via een Mantel 1015 
test (Mantel, 1967) (GENALEX 6). Het verband tussen de genetische variatie (PLP(9) 1 %) en de 1016 
populatiegrootte werd onderzocht via regressieanalyse (S plus 6.2). 1017 
 1018 

4.2.3.4 Microsatellieten 1019 

Data scoring 1020 
Vijf microsatelliet loci (Tabel 4-4) werden geanalyseerd volgens Michalczyk et al. (2006). De 1021 
amplificatieproducten werden gescheiden op een SpectruMedix Aurora Capillaire DNA-sequencer en 1022 
gescoord met de software BaseSpectrum v2.1.1 (SpectruMedix). Een staal werd vier maal herhaald om de 1023 
herhaalbaarheid van de techniek te testen. 1024 
 1025 
Tabel 4-4: Kenmerken van de geanalyseerde microsatellieten. 1026 
Locus  Motief Fragment grootte 

(Michalczyk et al.) 
Fragment grootte (deze 
studie) 

Fluorofoor 
label 
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Jc016 (GT)24 118 -154 119 - 141 Hex 
Jc031 (CA)15 174 - 242 178 - 296 Hex 
Jc032 (AC)14(ATC)8 158 - 224 177 - 258 Ned 
Jc035 (CA)20 131 – 167  130 - 164 Fam 
Jc037 (TG)105AG)20 176 – 222 159 - 261 Fam 
 1027 
Vegetatieve vermeerdering 1028 
Individuen die voor de vijf onderzochte loci hetzelfde genotype gaven, werden beschouwd als genetisch 1029 
identieke individuen. Op basis van het aantal identieke individuen werd het aantal genotypen per populatie 1030 
bepaald.  1031 
 1032 
Genetische diversiteit 1033 
Voor de totale dataset en voor elke populatie afzonderlijk werd het aantal allelen per locus (Na), de 1034 
allelrijkdom (Rs, correctie voor steekproefgrootte), de geobserveerde (Ho) en verwachte (He) 1035 
heterozygositeit en de inteeltcoëfficient (Fis) berekend met het programma FSTAT 2.9.3.2 (Goudet, 2001). 1036 
Nul allel-frekwenties werden berekend met het programma CERVUS 3.0.3 (Kalinowski et al., 2007) 1037 
 1038 

4.2.3.5 Verband tussen populatiekenmerken en genetische diversiteit 1039 

Via Spearman Rank-testen werd nagegaan of er een verband was tussen genetische diversiteit (gemeten op 1040 
basis van AFLP data onder vorm van PLP, Br, He, Fis(AFLP)) en populatie kenmerken (populatie grootte, 1041 
densiteit, zaad vitaliteit). 1042 
 1043 

4.2.4 Resultaten 1044 

4.2.4.1 Vegetatieve vermeerdering 1045 

Europese data 1046 

Vegetatieve vermeerdering werd in heel beperkte mate waargenomen binnen de onderzochte Europese 1047 
populaties. 98 % van de stalen vertegenwoordigden unieke genotypen (Tabel 4-5). De individuen met 1048 
hetzelfde genotypen lagen telkens in dezelfde populatie, hetzelfde cirkelvormige proefvlak en hetzelfde 1049 
kwadrant. Bij verdere analyse werd één individu per kloon meegenomen. Paarsgewijze genetische afstand 1050 
tussen individuen van de Europese dataset, berekend op basis van de AFLP-data, varieerde van 5,83 tot 63. 1051 

 1052 
Tabel 4-5: Individuen met hetzelfde genotype op basis van AFLP data en microsatelliet data. 1053 
Genotype Field_ID struik ID Populatie Proefvlak Kwadrant Hoogteklasse 
1 J196 Cocquerel2a3 Cocquerel 2 a 2-3 m 
1 J197 Cocquerel2a4 Cocquerel 2 a >3 m 
2 J251 HN B1a3 HühnemoorB 1 a 2-3 m 
2 J252 HN B1a4 HühnemoorB 1 a >3 m 
3 J257 HN B1c2 HühnemoorB 1 c 1-2 m 
3 J258 HN B1c3 HühnemoorB 1 c 2-3 m 
4 J106 Kootwijkerzand1c1 Kootwijkerzand 1 c <1 m 
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4 J109 Kootwijkerzand1c3 Kootwijkerzand 1 c 2-3 m 
5 J241 Weinberg1b3 Weinberg 1 b 2-3 m 
5 J243 Weinberg1c1 Weinberg 1 c <1 m 
6 J244 Weinberg1c2 Weinberg 1 c 1-2 m 
6 J245 Weinberg1c3 Weinberg 1 c 2-3 m 
7 J248 Weinberg1d2 Weinberg 1 d 1-2 m 
7 J249 Weinberg1d3 Weinberg 1 d 2-3 m 
 1054 

 1055 
Figuur 4-35: Frequentie distributie van paarsgewijze genetische afstanden berekend op basis van de AFLP-data 1056 

(Europese stalen). 1057 
 1058 

Vlaamse data 1059 

Binnen de Vlaamse stalen werden geen genetisch identieke individuen gedetecteerd. 1060 
De genetische afstand tussen de individuen varieerde tussen de 6,3 en 49,4. 1061 
 1062 

 1063 
Figuur 4-36: Frequentiedistributie van de paarsgewijze genetische afstand berekend op basis van de AFLP-data 1064 

(Vlaamse stalen inclusief herhalingen). 1065 
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4.2.4.2 Genetische diversiteit 1066 

Europese data 1067 

Statistieken op basis van de microsatellieten 1068 

De diversiteitstatistieken op basis van de microsatellietdata zijn weergegeven in Tabel 4-5 en in Bijlage 1. Er 1069 
werd een grote diversiteit aan allelen waargenomen voor de 5 onderzochte microsatellieten, wat wijst op een 1070 
hoge genetische diversiteit. Het aantal allelen per locus varieerde van 11 tot 67 met een gemiddelde van 32. 1071 
De parameter Rs (10) geeft een maat voor het aantal allelen met correctie voor de steekproefgrootte (rare 1072 
faction methode met steekproefgrootte = 10). De verwachte heterozygositeit (He) en het polymorfe 1073 
informatiegehalte (PIC) zijn weergegeven als maatstaf van het informatiegehalte van een locus. Beide 1074 
parameters worden berekend op basis van allelfrequenties. Een locus met een waarde van He < 0,5 is meestal 1075 
weinig informatief in genetische studies. Alle loci vertonen hier een hoog informatiegehalte.  1076 
Drie loci (Jc16, Jc31 en Jc35) vertonen een significante afwijking van de wet van Hardy-Weinberg (p < 1077 
0,001). Afwijkingen van Hardy-Weinberg kunnen verschillende oorzaken hebben. Wanneer significante 1078 
afwijkingen worden waargenomen bij meerdere loci kan er sprake zijn van een populatiedifferentiatie door 1079 
inteelt en/of genetische drift, bijvoorbeeld als gevolg van habitatfragmentatie. Afwijkingen van Hardy-1080 
Weinberg kunnen ook voorkomen door nul allelen. Een nul allel is een allel dat niet kan gedetecteerd worden 1081 
bij de moleculaire analyse (geen amplificatieproduct) door een mutatie in de primerbindingsplaats. Indien het 1082 
nul allel in twee kopijen aanwezig is (of in homozygote toestand), krijgt men geen amplificatie voor dat 1083 
locus. Indien het nul allel samen voorkomt met een ander allel dat wel geamplificeerd wordt (heterozygoot), 1084 
kan men dit verkeerd interpreteren als een homozygoot genotype voor dat locus. In de populatiegenetica zijn 1085 
heel wat parameters gebaseerd op de frequentiedistributie van homzygoten en heterozygoten. Nul allelen 1086 
zorgen hierdoor voor systematische fouten en vertekening in populatiegenetische studies. In Bijlage 1 zien 1087 
we voor alle populaties significante Fis-waarden (inteeltcoëfficienten). Het is niet mogelijk uit te maken of 1088 
dit het gevolg is van inteelt door habitatfragmentatie of van nul allelen. In Tabel 4-6 en Tabel 4-7 is een 1089 
schatting van de nul allel frequentie per locus weergegeven. Indien de waarde negatief is of in de buurt van 1090 
nul ligt, zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van nul allelen. Voor de vijf microsatellieten waren 1091 
de geschatte waarden voor de nul allel frequentie positief met hoge waarden voor Jc31, Jc16 en Jc35. Er zijn 1092 
aanwijzigen dat er over alle loci nul allelen voorkomen (zie Bijlage 1).  1093 
Deze microsatellieten zijn daarom niet geschikt voor populatiegenetische studies. Daarom werden de 1094 
microsatellietdata niet verder gebruikt om de populatiestructuur te beschrijven. Voor de Vlaamse stalen, 1095 
werden enkel de AFLP-techniek gebruikt. 1096 
 1097 
Tabel 4-6: Karakteristieken van de microsatellieten. 1098 
Locus N Na Ho He PIC HW Nul allel frequentie 
Jc16 341 11 0,343 0,506 0,472 *** +0,1985 
Jc31 292 31 0,394 0,881 0,872 *** +0,3840 
Jc32 330 40 0,785 0,951 0,947 NS +0,0952 
Jc35 342 15 0,576 0,788 0,759 *** +0,1555 
Jc37 313 67 0,946 0,973 0,970 NA +0,0134 
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N: aantal individuen, Na: aantal allelen, Ho: aantal waargenomen heterozygoten He: aantal verwachte heterozygoten 1099 
volgens Hardy Weinberg, PIC: informatiegehalte van het locus, HW: significantie test voor afwijking van Hardy 1100 
Weinberg (NA: Not assessed, NS: not significant, ***: p < 0,001) 1101 
 1102 

Statistieken op basis van AFLP data 1103 

Statistieken die de genetische diversiteit beschrijven in de bemonsterde populaties op basis van AFLP data 1104 
zijn weergegeven in Tabel 4-7. De vier primer combinaties resulteerden in 104 scoorbare, polymorfe banden. 1105 
Het aantal polymorfe banden per populatie (Percentage of Polymorphic loci, PLP (9) 1%) was hoog voor alle 1106 
populaties en varieerde van 73 % tot 100 % voor een gestandaardiseerde subset van 9 stalen per populatie. 1107 
Ook de andere diversiteitstatistieken (Br (9) en He) wijzen op een hoge genetische diversiteit binnen alle 1108 
populaties.  1109 
 1110 
Tabel 4-7: Diversiteitstatistieken per populatie berekend op basis van de AFLP data. 1111 

 Populatie # G ( AFLP) # loc PLP(%) Br(9)  He (S.E.) Fis (AFLP) 

Gevulde 
zaden 
(%)  

Zaad 
vitaliteit 

(%) 
Cour 9 104 73 1,73 0,409 (0,012) 0,27 4,41 0,10 
Heiderbos* 31 104 100 1,85 0,337 (0,014) 0,42 15,28 5,49 
Resteigne 24 104 90 1,65 0,343 (0,013) 0,46 9,47 5,49 
Cocquerel 18 104 98 1,93 0,364 (0,012) -0,06 2,70 0,44 
Grattepanche 32 104 100 1,94 0,386 (0,011) 0,04 1,73 0,58 
Hühnermoor 32 104 94 1,75 0,331 (0,014) 0,47 11,95 4,58 
Ecksberg 12 104 96 1,94 0,389 (0,012) 0,00 11,45 3,89 
Meenser_Heide 14 104 87 1,82 0,363 (0,013) -0,02 18,98 2,76 
Weinberg 10 104 90 1,86 0,371 (0,013) 0,10 10,02 4,92 
Boshuizerbergen 35 104 99 1,75 0,344 (0,012) 0,46 3,80 1,50 
Kootwijkerzand 13 104 98 1,93 0,347 (0,013) -0,14 5,21 0,48 
Loenen 20 104 98 1,90 0,363 (0,011) 0,22 6,69 2,32 
Mantingerzand 33 104 87 1,91 0,346 (0,013) 0,02 2,70 0,14 

# G (AFLP): aantal genetisch verschillende individuen geanalyseerd met AFLP 1112 
# loc: aantal gescoorde fragmenten 1113 
PLP (%) : aantal polymorfe fragmenten (%) 1114 
Br (9) (band richness – rare faction N = 9): maat voor aantal fenotypen of allel rijkdom 1115 
He: gemiddelde heterozygositeit met standaardafwijking, Fis (AFLP): inteeltcoëfficiënt op basis van AFLP data; gevulde 1116 
zaden (%): gemiddeld percentage gevulde zaden per struik, zaad vitaliteit (%): gemiddeld percentage leefbare zaden per 1117 
struik 1118 
 1119 
Verband tussen genetische diversiteit en populatiegrootte 1120 

Hoewel er een tendens is naar een grotere genetische diversiteit voor grotere populaties, is het verband niet 1121 
statistisch significant (R2 = 0,293, p = 0,055). 1122 
 1123 
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 1124 
Figuur 4-37: Lineaire regressie tussen log (aantal individuen per populatie) en het percentage polymorfe loci 1125 

voor alle 14 populaties op basis van AFLP data. 1126 
 1127 

Verband tussen genetische afstand en geografische afstand 1128 

De genetische diversiteit stijgt licht met de geografische afstand. Er werd een zwakke maar significante 1129 
correlatie waargenomen tussen de geografische en genetische afstandsmatrix (rxy = 0,123, p = 0,01). 1130 

 1131 
Figuur 4-38: Mantel test: relatie tussen de paarsgewijze genetische afstand en geografische afstand tussen 1132 

individuen op basis van de AFLP data. 1133 

 1134 

Verband tussen genetische diversiteit en zaadvitaliteit 1135 
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Er werd geen enkel beduidend verband gevonden tussen de genetische karakteristieken (PLP, Br, He, Fis) en 1136 
zaadvitaliteit (p > 0,8). 1137 

 1138 
Genetische diversiteit in jonge versus oude jeneverbesstruwelen 1139 

Er is geen beduidend verschil in hoeveelheid genetische diversiteit tussen de hoogteklassen (AFLP data, Φpt 1140 
= 0,001; P = 0,2). Alhoewel het aantal polymorfe loci iets lager lag bij de jonge struiken t.o.v. de oudere, zijn 1141 
er geen duidelijke aanwijzingen voor een verminderende genetische diversiteit bij de jonge generatie 1142 
jeneverbesstruwelen. 1143 
 1144 
Tabel 4-8: Diversiteitstatistieken van de noordwest Europese stalen gegroepeerd per hoogteklasse en berekend 1145 
op basis van AFLP data. 1146 
Hoogte klasse # G ( AFLP) # loc PLP  Br  He (S.E.) 
< 1 m 48 104 98 1,98 0,376 (0,011) 
1 m – 2 m  73 104 99 1,98 0,368 (0,011) 
2 m – 3 m 72 104 99 1,99 0,360 (0,011) 
> 3 m 90 104 99 1,97 0,364 (0,011) 

# G (AFLP): aantal genetisch verschillende individuen geanalyseerd met AFLP 1147 
# loc: aantal gescoorde fragmenten 1148 
PLP (%) : aantal polymorfe fragmenten (%) 1149 
Br (48) (band richness – rare faction N = 48): maat voor aantal fenotypen of allel rijkdom 1150 
He: gemiddelde heterozygositeit met standaardafwijking,  1151 
 1152 

Vlaamse stalen 1153 

Statistieken op basis van AFLP data 1154 

Voor de beschrijving van populatiegenetische parameters werden enkel de Vlaamse locaties in beschouwing 1155 
genomen met meer dan 100 individuen per locatie; de populaties Heiderbos, Kattevennen en Hesselberg. De 1156 
Vlaamse populaties zijn genetisch zeer divers en hebben een vergelijkbare graad van diversiteit met andere 1157 
bemonsterde noordwest Europese populaties. 1158 
 1159 
Tabel 4-9: Diversiteitstatistieken van de Vlaamse populaties berekend op basis van de AFLP data. 1160 
 Populatie # G ( AFLP) # loc PLP  Br  He (S.E.) Fis 
Heiderbos* 56 94 100 1,86 0,359 (0,012) 0,37 
Kattevennen 26 94 98 1,86 0,382 (0,011) 0,41 
Hesselberg 27 94 96 1,83 0,364 (0,013) 0,33 

# G (AFLP): aantal genetisch verschillende stalen geanalyseerd met AFLP 1161 
# loc: aantal gescoorde fragmenten 1162 
PLP: aantal fragmenten die polymorf zijn in minstens 1 % van de individuen van de populatie volgens de rare faction 1163 
methode  (rare faction N = 26) 1164 
Br : band richness – rare faction N = 26, maat voor aantal fenotypen of allel rijkdom; 1165 
He: gemiddelde heterozygositeit met standaardafwijking; 1166 
Fis: inteeltcoëfficiënt 1167 
 1168 

Verband tussen genetische afstand en geografische afstand 1169 

Er werd een hele zwakke maar significante correlatie waargenomen tussen de geografische en genetische 1170 
afstandsmatrix (rxy = 0,068; p = 0,03). 1171 
 1172 
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Genetische diversiteit in jonge versus oude jeneverbesstruwelen 1173 

De verschillende genetische diversiteitstatistieken in beschouwing genomen, werd er geen algemeen 1174 
verminderde genetische diversiteit waargenomen in de jonge t.o.v. de oude jeneverbesstruwelen, hoewel het 1175 
aantal polymorfe loci bij de jongste generatie wel lager was. 1176 
 1177 
Tabel 4-10: Diversiteitstatistieken per hoogteklasse berekend op basis van de AFLP data voor de stalen van 1178 
Heiderbos, Kattevennen en Hesselberg. 1179 
Hoogte klasse # G ( AFLP) # loc PLP  Br  Hj (S.E.) 
< 1 m 8 94 84 1,84 0,391 (0,012)
1 m – 2 m  32 94 97 1,84 0,381 (0,011)
2 m – 3 m 31 94 97 1,81 0,334 (0,014)
> 3 m 38 94 100 1,81 0,377 (0,011)

# G (AFLP): aantal genetisch verschillende individuen geanalyseerd met AFLP 1180 
# loc: aantal gescoorde fragmenten 1181 
PLP (%) : aantal polymorfe fragmenten (%) 1182 
Br (48) (band richness – rare faction N = 48): maat voor aantal fenotypen of allel rijkdom 1183 
He: gemiddelde heterozygositeit met standaardafwijking,  1184 
 1185 

4.2.4.3 Populatiestructuur 1186 

Europese stalen 1187 

De geanalyseerde individuen uit de noordwest Europese populaties vormen één genenpoel. Uit de principale 1188 
coördinaten analyse van het Europees referentiekader komt één cluster tot uiting. Ook met de clusteranalyse 1189 
(UPGMA, Nei’s genetic distance) werden geen significante clusters waargenomen tussen de verschillende 1190 
individuen (zeer lage bootstrapwaarden (< 50 %), resultaten niet weergegeven). Analyse van de gemiddelde 1191 
genetische diversiteit per populatie geeft wel een significante groepering van enkele populaties. Resteigne en 1192 
Cour (bootstrap waarde 100 %) en Mantingerzand en Kootwijkerzand (bootstrap waarde 94 %) groeperen 1193 
samen. Die populaties liggen ook geografisch gegroepeerd. De andere clusters van populaties vertonen zeer 1194 
lage bootstrapwaarden en geen geografische verwantschap. 1195 
Via AMOVA (Analysis of Molecular Variance, AFLP data) werd 10 % van de genetische variatie 1196 
toegeschreven aan variatie tussen populaties (Φpt = 0,104; P = 0,01), 90 % van de genetische variatie binnen 1197 
populaties. 1198 
 1199 
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 1200 
Figuur 4-39: Biplot van een Principale Coordinaten analyse (PCoA)  op basis van 104 AFLP merkers (192 stalen 1201 
Europees referentiekader). De eerste twee assen weerspiegelen 53 % van de totale variatie in de AFLP dataset. 1202 

 1203 

 1204 
Figuur 4-40: Biplot van een Principale Coordinaten analyse (PCoA) op basis van 104 AFLP merkers (192 stalen 1205 
Europees referentiekader). De punten geven de gemiddelde waarden per populatie weer. De eerste twee assen 1206 

weerspiegelen 56 % van de totale variatie in de AFLP dataset. 1207 
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1208 
Figuur 4-41: Neighbour -joining dendrogram (Nei’s genetic distance) met bootstrap warden (gebaseerd op 100 1209 

bootstraps). 1210 

Vlaamse stalen 1211 

Zowel uit de PCO (Figuur 4-42) als uit de clusteranalyse (resultaten niet weergegeven) komt tot uiting dat de 1212 
Vlaamse stalen één genetische cluster vormen. Indien we de genetische diversiteit binnen en tussen de stalen 1213 
uit de drie populaties Heiderbos, Hesselberg en Kattevennen vergelijken, zien we ook geen differentiatie. De 1214 
geanalyseerde Vlaamse stalen vormen één genenpoel: de genetische variatie is volledig terug te vinden 1215 
binnen de populatie en niet tussen populaties ((Φpt = 0,000; p= 0,65). 1216 

 1217 
Figuur 4-42: Biplot van een Principale Coordinaten analyse (PCoA) op basis van 94 AFLP merkers (184 1218 

Vlaamse stalen). De eerste twee assen weerspiegelen 53 % van de totale variatie in de AFLP dataset. 1219 
 1220 
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 1221 
Figuur 4-43: UPGMA-dendrogram met bootstrapwaarden (Vlaamse dataset, 3 populaties, AFLP data). 1222 
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4.2.5 Bespreking en richtlijnen voor beheer 1224 

1. Is er genenuitwisseling tussen de populaties? 1225 
Ja. Alleszins is er zeker tot voor kort genenuitwisseling tussen de populaties geweest, zowel tussen de 1226 
noordwest Europese als tussen de Vlaamse populaties. Zowel op Vlaamse als op noordwest Europese 1227 
schaal groeperen de populaties samen in één grote groep, wat wijst op genenuitwisseling. Er zijn wel 1228 
indicaties dat er recent minder (of geen) genenuitwisseling is tussen populaties en dat er 1229 
populatiedifferentiatie plaatsvindt door inteelt en genetische drift, een gevolg van habitatfragmentatie. 1230 

 1231 
2. Zijn grote populaties genetisch diverser dan kleine? 1232 

Neen, ook kleine populaties bezitten (nog) veel genetische diversiteit, alhoewel er een lichte trend is 1233 
waargenomen naar iets meer genetische diversiteit in grote populaties ten opzichte van kleine (niet 1234 
statistisch significant). Dat kan ook het gevolg kan zijn van recente habitatfragmentatie. 1235 
 1236 

3. Is inteelt een mogelijke oorzaak van verminderde vitaliteit? 1237 
Neen, er is veel genetische diversiteit waargenomen zowel in grote als in kleine populaties. Er werd ook 1238 
geen verband gevonden tussen zaadvitaliteit en genetische diversiteit. Het is daarom heel 1239 
onwaarschijnlijk dat inteelt en inteeltdepressie de oorzaak zijn van verminderde vitaliteit van zaden en 1240 
zaailingen.  1241 

 1242 
4. Is er genetische verwantschap tussen geografisch gegroepeerde populaties? 1243 

Neen, over het algemeen is er geen consistentie tussen de groepering van populaties op basis van 1244 
genetische verwantschap en geografische verwantschap. Onze data ondersteunen de hypothese van 1245 
Michalczyk (2008), namelijk dat jeneverbes de laatste ijstijd in (Centraal-)Europa overleeft heeft en niet 1246 
zoals vele boomsoorten (vb. eik, beuk, populier, …) teruggedrongen werd naar warmere oorden en 1247 
zuidelijke refugia. Indien dit wel het geval was geweest, zou er immers een sterke genetische 1248 
verwantschap waargenomen worden tussen geografisch verwante populaties. Boomsoorten die tijdens de 1249 
laatste ijstijd, naar zuidelijke refugia werden teruggedrongen, koloniseerden onze contreien opnieuw 1250 
vanuit die refugia na de laatste ijstijd wat een huidige genetische verwantschap tussen geografisch 1251 
nabijgelegen natuurlijke, autochtone populaties tot gevolg heeft, zoals bijvoorbeeld voor eik. Voor 1252 
jeneverbes is dat dus heel waarschijnlijk niet het geval geweest. Jeneverbes is een pionier en omvat een 1253 
groot verspreidingsgebied in koude en gematigde streken van heel het noordelijk halfrond. Stuifmeel is 1254 
teruggevonden in bodemlagen uit het laatglaciaal en vroeg holoceen (13 200 – 12 100 V Chr.). De 1255 
huidige, resterende gefragmenteerde populaties stammen waarschijnlijk af van één grote coherente 1256 
populatie. Fragmentatie gebeurde redelijk recent (vanaf tweede helft van de 18e eeuw en begin 19e eeuw, 1257 
met bebossing van de heiden) en heeft nog maar weinig impact gehad op de genetische diversiteit. Toch 1258 
zijn er indicaties dat de recente habitatfragmentatie de genetische diversiteit negatief beïnvloedt. De 1259 
zwakke maar significante aanwijzing voor genetische isolatie door afstand wijst in de richting van verlies 1260 
aan genetische diversiteit door drift. Ook het feit dat de Nederlandse populaties Kootwijkerzand en 1261 
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Mantingerzand enerzijds en de Waalse populaties Cour en Resteigne anderzijds, zowel genetisch als 1262 
geografisch groeperen, is een indicatie van recente populatiedifferentiatie door verminderde 1263 
genenuitwisseling. 1264 

 1265 
5. Is er een verschil in genetische diversiteit tussen jonge en oude bomen? 1266 

Neen, er is geen verschil waargenomen in de genetische diversiteit van jonge en oude bomen. Voor deze 1267 
windbestuiver is er dus (nog) geen verlies aan diversiteit waargenomen in de jonge generaties. 1268 

 1269 
6. Wat is het aandeel generatieve vermeerdering t.o.v. vegetatieve vermeerdering? 1270 

Vegetatieve vermeerdering werd in heel beperkte mate waargenomen binnen de onderzochte populaties. 1271 
Voor de Europese stalen kwam 98 % van de individuen voort uit zaden, slechts 2 % uit vegetatieve 1272 
vermeerdering. Binnen de Vlaamse stalen werden geen genetisch identieke individuen gevonden; er 1273 
werd bijgevolg geen vegetatieve vermeerdering vastgesteld binnen de onderzochte stalen. Wel dient 1274 
opgemerkt dat de organisatie van de staalnamen niet specifiek was gericht op het opsporen van 1275 
vegetatieve vermeerdering; er werden vooral bomen bemonsterd die leken voort te komen uit zaden en 1276 
niet uit wortelopslag of afleggers.  1277 

 1278 
7. Zijn de Vlaamse relictpopulaties sterk genetisch verwant? 1279 

Ja, alle onderzochte Vlaamse stalen zijn sterk genetisch verwant. Er is geen populatiedifferentiatie 1280 
waargenomen binnen de Vlaamse stalen, ze vormen één genenpoel. 1281 

 1282 
8. Welke individuen dienen in een genenbank te worden opgenomen om een zo groot mogelijke genetische 1283 

diversiteit in de genenbank te verzekeren? 1284 
Aangezien er geen populatiedifferentiatie, veel genetische diversiteit en weinig vegetatieve 1285 
vermeerdering is vastgesteld, zal een genenbank die at random is samengesteld uit de geanalyseerde 1286 
stalen een genetische diversiteit bevatten die representatief is voor de aanwezige diversiteit in de 1287 
Vlaamse populaties. 1288 

 1289 
9. Met welk materiaal (herkomst ?) gebeurden de aanplantingen van jeneverbes? 1290 

Aanplantingen waren niet de focus van deze studie en zijn daarom niet bemonsterd. Het is dus niet 1291 
mogelijk hierover een uitspraak te doen. Omdat er (nog) geen populatiedifferentiatie is tussen de 1292 
Vlaamse relictpopulaties zou dit ook moeilijk te achterhalen zijn. Vanuit het genetisch standpunt maakt 1293 
het ook weinig uit van waar materiaal afkomstig is voor aanplantingen (zie verder punt 11). 1294 

 1295 
10. Hoeveel “klonen” werden gebruikt voor de aanplantingen? Of werd met zaden gewerkt? 1296 

Aanplantingen waren niet de focus van deze studie en zijn daarom niet bemonsterd. Het is dus niet 1297 
mogelijk hierover een uitspraak te doen. 1298 

 1299 
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11. Welke herkomst dient te worden aangehouden bij eventuele herintroductie of aanplantingen?  1300 
Vanuit het genetisch standpunt, maakt het niet uit of aanplantingen van jeneverbes gebeuren met 1301 
materiaal uit bijvoorbeeld Heiderbos , Boshuizerbergen of Loenen. Zowel de Vlaamse als Europese 1302 
populaties vormen één genenpoel. Toch kunnen populaties die eenzelfde genenpoel vormen (op basis 1303 
van neutrale merkers zoals AFLP en microsatellieten) toch reeds lokale aanpassingen vertonen die 1304 
belangrijk zijn voor de leefbaarheid en vitaliteit van een populatie. Aan de hand van neutrale merkers 1305 
hebben we processen van genenuitwisseling bestudeerd. Neutrale merkers leveren geen informatie over 1306 
functionele genen: genen die verantwoordelijk zijn voor fitnessgerelateerde, adaptieve kenmerken. 1307 
Hierom is het aan te raden om bij eventuele herintroducties toch materiaal van lokale herkomst te 1308 
gebruiken. Vooral ook omdat uit deze studie is gebleken dat er zeker voldoende genetische variatie 1309 
aanwezig is in de Vlaamse populaties om als bronpopulatie te dienen voor nieuwe, geherintroduceerde 1310 
populaties. 1311 
 1312 

4.3 STEKTUIN 1313 

4.3.1 Inleiding 1314 

Een manier om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan is het ex-situ behoud van soorten en genen 1315 
in een genenbank. In het geval van planten kan het langdurig bewaren van zaden hiervoor volstaan. Gezien 1316 
de slechte zaadkwaliteit van jeneverbes is het aanleggen van een stektuin een betere optie. Het verschil met 1317 
in-situ behoud is dat de soort buiten zijn natuurlijk habitat wordt in stand gehouden. Het is belangrijk dat ex-1318 
situ en in-situ behoudsprogramma’s zorgvuldig met elkaar geïntegreerd worden zodat ex-situ populaties een 1319 
soort verzekering zijn tegen het verlies van natuurlijke populaties en als bron voor herintroductieprojecten 1320 
kunnen dienen (Hunter & Gibbs, 2007). 1321 
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de maatregelen die in het kader van dit onderwerp werden getroffen. 1322 

4.3.2 Doelstelling 1323 

De doelstelling van deze levende genenbank is tweeledig. In eerste instantie wordt een representatief 1324 
gedeelte van de resterende Vlaamse genenpool van jeneverbes verjongd via vegetatieve vermeerdering. Dit 1325 
garandeert een overlevingstermijn die mogelijk langer zal zijn dan de natuurlijke populaties, zeker in het 1326 
geval deze populaties binnen afzienbare tijd – zoals voorspeld – zullen aftakelen. Dit is een statische ex-situ 1327 
behoudmaatregel. Ten tweede kan deze levende genenbank dienst doen als stektuin of zaadtuin, waarbij in de 1328 
toekomst plantmateriaal kan gekweekt worden uit stekken of zaden. Dit plantsoen kan dienen voor gerichte 1329 
(her)introducties en bij het vergroten van gereduceerde natuurlijke populaties. Dit is een dynamische ex situ 1330 
behoudmaatregel. 1331 
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4.3.3 Materialen en methoden 1332 

Voor dit onderdeel werden dezelfde struiken bemonsterd als bij het genetische onderzoek van de Vlaamse 1333 
populaties (Tabel 4-1). 1334 
De ingezamelde twijgjes werden via de groenstek in de late zomer van 2008 gestekt. Dit is een vegetatieve 1335 
vermeerdering.  1336 

4.3.4 Resultaten 1337 

De meeste stekken zijn in de winter van 2008 geworteld. Er wordt gestreefd naar 4 klonen per genotype met 1338 
het oog op de aanplant van 2 klonen per genotype in twee identieke levende genenbanken. Van ongeveer 1339 
90% van de genotypen zijn 4 klonen geworteld. Van een 5% zijn tussen 1 en 4 klonen geworteld. Van 1340 
ongeveer 5% is er niets geworteld. 1341 
In totaal werden 1420 bewortelde stekken geteld in de winter van 2009 - 2010, genomen van 175 1342 
verschillende moederplanten. Het aantal gelukte stekken varieert van 1 tot 13 per moederplant. Omdat er 1343 
meestal meer dan 4 stekken per moederplant beworteld zijn, kan overwogen worden om de levende 1344 
genenbanken ofwel groter te maken (meer stekken per moederplant uitplanten), ofwel kunnen er bijkomende 1345 
aanplantingen mee uitgevoerd worden. 1346 
 1347 

BA

 1348 

Figuur 4-44: Groenstek van jeneverbes, voorjaar 2009, net voor het verpotten (A en B) 1349 
 1350 
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A B

 1351 
Figuur 4-45: Bewortelde stek in pot in de serre zomer ’09 (A) en winter ’09 (B). 1352 

 1353 

4.3.5 Opvolging 1354 

In de winter van 2010-2011 kan op vier locaties met het stekmateriaal een stektuin aangelegd worden. Deze 1355 
tuinen kunnen echter ook beschouwd worden als volwaardige populaties. De inplanting moet dan ook 1356 
zodanig gekozen worden dat er op termijn een duurzame populatie kan ontstaan. De meeste geschikte 1357 
plaatsen hiervoor zijn relatief uitgestrekte heideterreinen met stuifzanden. De manier van aanplanten moet 1358 
het mogelijk maken om in de toekomst op een relatief gemakkelijke manier te achterhalen wat de herkomst 1359 
is van elke struik. 1360 
 1361 

4.4 BEHEER VAN BESTAANDE STRUIKEN EN STRUWELEN 1362 

4.4.1 Inleiding 1363 

In hoofdstuk 4.1 werd reeds aangetoond dat een groot deel van de struiken een matige tot slechte vitaliteit 1364 
heeft (Figuur 4-6) en ook dat overschaduwing hierbij een belangrijke rol speelt (Figuur 4-7). Het kan dus de 1365 
moeite lonen om na te gaan wat deze invloed van overschaduwing nu werkelijk is en in welke mate de 1366 
vitaliteit (en levensduur) van de individuele struiken kan bevorderd worden. 1367 
Jeneverbes kan overleven in een open bos, maar verdraagt geen zware beschaduwing (Thomas et al., 2007). 1368 
Clifton et al. (1997) merkten dat onder slechte lichtcondities in Northumberland (Groot Brittannië) de 1369 
struiken langgerekt zijn met verkleurde naalden en een kwijnende verschijningsvorm. Ook in Limburg komt 1370 
deze groeivorm vaak voor in donkere bossen (eigen waarneming). Lichtgebrek kan dus een belangrijke 1371 
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factor zijn bij de achteruitgang van de vitaliteit van de struiken. Het vrijstellen van jeneverbessen die in bos 1372 
voorkomen lijkt dan een logische maatregel. De reacties op een sterke dunning zijn echter niet helemaal 1373 
gekend. Zo kan een plotse vrijstelling nefast zijn voor de stabiliteit van de struik die door het wegvallen van 1374 
de bescherming van de overstaanders gevoeliger is voor takbreuk door de druk van sneeuwval. Dit laatste 1375 
hoeft niet altijd als negatief beschouwd te worden (zie verder). Een plotse verhoging van lichtintensiteit kan 1376 
ook de fatale slag toebrengen aan het onderdrukte individu. Na jarenlange onderdrukking kan de kroon 1377 
voornamelijk uit naalden bestaan die aangepast zijn aan de lichtcondities in de schaduw, die in dergelijke 1378 
omgeving de hoogste fotosynthetische efficiëntie hebben. Bij plotse vrijstelling van een lichtboomsoort, 1379 
zoals jeneverbes, daalt de fotosynthetische efficiëntie van deze naalden, neemt de groei af en kan het 1380 
individu uiteindelijk zelfs afsterven (Daniel et al., 1979). Het is niet duidelijk in welke mate jeneverbes 1381 
gevoelig is voor deze plotse vrijstelling en verder onderzoek naar het effect van deze maatregel is daarom 1382 
nog nodig. 1383 
De achteruitgang van de vitaliteit van de struiken kan ook te wijten zijn aan de ouderdom. Veel boom- en 1384 
struiksoorten hebben de mogelijkheid om hun levensduur aanzienlijk te verlengen door nieuwe scheuten te 1385 
vormen uit onderdrukte of slapende knoppen of door afleggers (Koop, 1987; Laberge et al., 2001; Del 1386 
Tredici, 2001; Harmer & Howe, 2003). In het eerste geval wil dit zeggen dat na beschadiging van het 1387 
individu of door een drastische verandering van omgevingscondities er zich nieuwe scheuten vormen die 1388 
leiden tot secundaire stammen (Del Tredici, 2001). Wanneer de scheuten afkomstig zijn van onderdrukte 1389 
knoppen in de stengelvoet is er echt sprake van verjonging, aangezien de scheuten en bladeren de kenmerken 1390 
vertonen van zaailingen (Del Tredici, 2001). De secundaire stammen blijven echter afhankelijk van het 1391 
wortelstelsel van de primaire stam als de oorsprong van de scheuten boven grondniveau ligt (Del Tredici, 1392 
2001). De scheuten die door volwassen bomen worden geproduceerd hebben veel licht nodig om te kunnen 1393 
uitgroeien tot secundaire stammen (Del Tredici, 2001). Het afzetten van bomen en struiken wordt in de 1394 
gematigde streken voornamelijk toegepast op loofboomsoorten, o.a. eik (Quercus spp), gewone es (Fraxinus 1395 
excelsior), beuk (Fagus sylvatica) en wilg (Salix spp.). Afzetten van coniferen is minder gebruikelijk en niet 1396 
elke soort is hiervoor geschikt (Del Tredici, 2001; Harmer & Howe, 2003). Het vroegere gebruik van 1397 
jeneverbestakken in praalbogen en versieringen bij religieuze plechtigheden en bruiloften (Burny, 1985; 1398 
Barkman, 1989), om brood op smaak te brengen, als bezem (Knol & Nijhoff, 2004) en op kleine schaal als 1399 
gebruikshout (Barkman, 1989), laat vermoeden dat jeneverbes snoei en eventueel afzetten wel goed kan 1400 
doorstaan. Er is in de literatuur echter geen informatie te vinden over het effect van afzetten op de vitaliteit 1401 
en de levensduur van de struiken. Verder onderzoek naar deze behandeling is daarom noodzakelijk. 1402 
Zoals reeds vermeld zijn ook afleggers een mogelijkheid om de levensduur van bomen en struiken te 1403 
verlengen. Het contact van levende takken of stammen met de grond bevordert bij verschillende soorten 1404 
zoals zwarte spar (Picea mariana) (Laberge et al., 2001), reuze levensboom (Thuja plicata), haagbeuk 1405 
(Carpinus betulus) en beuk, de vorming van adventiefwortels (Koop, 1987). Deze takken en stammen zullen 1406 
uiteindelijk verticale scheuten vormen, die kunnen uitgroeien tot autonome individuen nadat de ouder is 1407 
weggerot (Del Tredici, 2001). De vorming van afleggers kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een 1408 
omgevallen boom adventiefwortels vormen waar hij de bodem of een ophoping aanraakt (Koop, 1987), 1409 
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takken kunnen tegen de bodem gedrukt worden door omgevallen bomen of door sneeuwdruk (Koop, 1987), 1410 
waarbij dan eveneens adventiefwortels gevormd worden (Koop, 1987). Het is ook mogelijk dat takken door 1411 
hun eigen gewicht tegen de bodem komen te liggen, een fenomeen dat voornamelijk voorkomt bij 1412 
struiksoorten zoals schietwilg (Salix alba), kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), hulst (Ilex aquifolium) 1413 
(Koop, 1987) en ook jeneverbes, nadat de afleggers de bodem raken en de tak gedeeltelijk is onder gestoven 1414 
(Koop, 1987; eigen waarneming). 1415 
 1416 

4.4.2 Doelstelling 1417 

Er zijn drie behandelingen die interessant kunnen zijn om de vitaliteit en levensduur van de bestaande 1418 
struiken te optimaliseren: het vrijstellen van struiken die te veel lichtgebrek hebben, het afzetten en het 1419 
creëren van afleggers. Hierbij wordt vooral gefocust op matige vitale en kwijnende exemplaren. Het is echter 1420 
niet duidelijk of deze behandelingen het gewenste resultaat zullen hebben en in welke omstandigheden ze het 1421 
best worden uitgevoerd. De doelstelling van dit onderdeel is daarom dit verder te onderzoeken. 1422 
 1423 

4.4.3 Materialen en methoden 1424 

Afzetten en afleggen 1425 

Om na te gaan wat het effect is van afzetten en afleggen op de vitaliteit van jeneverbes werden in augustus 1426 
2008 op twee locaties, Heiderbos en Kattevennen (Figuur 4-46), telkens verschillende struiken behandeld 1427 
volgens onderstaande tabel (Tabel 4-11). 1428 

 1429 

 1430 
Figuur 4-46: Locatie van de twee populaties (Heiderbos en Kattevennen) waar de experimenten rond 1431 

struikbehandelingen geïnstalleerd zijn. 1432 
 1433 
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Tabel 4-11: Aantal te behandelen kwijnende en matig vitale struiken. 1435 
 afzetten afleggen controle 
Kwijnende struiken 3 3 3 
Matig vitale struiken 3 3 3 
 1436 
De drie behandelingen (afzetten van de struiken, het creëren van afleggers en “niets doen” als controle) 1437 
werden telkens 6 maal uitgevoerd: 3 maal op kwijnende individuen en 3 maal op matig vitale individuen. 1438 
Hierbij werden telkens exemplaren uitgekozen die een zuilvorm hadden. 1439 
Het afzetten van de struiken gebeurde door de struik af te zagen net boven de plaats waar de eerste levende 1440 
scheuten voorkomen (Figuur 4-47). 1441 

 1442 

Figuur 4-47: Afzetten als behandeling. 1443 
 1444 
Afleggers werden gecreëerd door alle stammen van de struik om te plooien tot deze de grond raken (Figuur 1445 
4-48), hierbij moest af en toe heide verwijderd worden. Vervolgens werden de stammen verankerd in de 1446 
grond. Bij deze behandeling werd soms een stam gebroken, evenwel zonder hem volledig af te breken. 1447 
 1448 

Figuur 4-48: Afleggen als behandeling. 1449 
 1450 
 1451 
 1452 
 1453 
 1454 
 1455 
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Tabel 4-12 geeft weer welke variabelen werden opgemeten bij de verschillende behandelingen. 1456 
 1457 
Tabel 4-12: op te meten parameters bij de verschillende behandelingen. 1458 
variabele afzetten afleggen controle 
vitaliteit x x x 
lengte 5 langste scheuten voor behandeling x x x 
aantal stammen x x x 
totale lengte struik voor behandeling  x x x 
totale lengte struik na behandeling x   
aantal scheuten na behandeling x   
lengte 5 langste scheuten na behandeling x   
 1459 
De vitaliteit werd geschat aan de hand van het naaldverlies. De lengte van de langste scheuten voor en na de 1460 
behandeling werd bepaald door de langste scheuten op de struik te meten en de vijf hoogste waarden te 1461 
noteren. Aan de hand hiervan werd de gemiddelde waarde berekend. Deze waarde kan een alternatieve, 1462 
objectievere maat voor de vitaliteit opleveren in vergelijking met de inschatting van het naaldverlies. 1463 
Wanneer de struik zich onder de 20 cm al opsplitst werden deze opsplitsingen geteld en dit leverde de 1464 
waarde voor de parameter “aantal stammen” op. De totale lengte van de struiken werd bepaald voor de 1465 
behandeling en bij het afzetten ook na de behandeling. Hierbij werd de hoogte gemeten van de hoogste 1466 
scheuten en niet van de plaats waar de struik werd afgezet. Omdat bij het afzetten op de stammen nog 1467 
levende scheuten achterbleven werden deze geteld, om later te kunnen evalueren in welke mate er slapende 1468 
of onderdrukte knoppen uitlopen. 1469 
 1470 

Vrijstellen 1471 

Om de invloed van het vrijstellen op de struiken te meten werd op twee locaties in Kattevennen (Figuur 1472 
4-46) een open plek gecreëerd. Van 6 matig vitale struiken en 5 kwijnende struiken werd de kroonbedekking 1473 
in het algemeen en deze in het zuiden in het bijzonder, voor en na de behandeling geschat. Op basis van de 1474 
dunningsintensiteit kon de behandeling in 3 klassen ingedeeld worden (Tabel 4-13). 1475 
 1476 
Tabel 4-13: Klassen dunningsintensiteit. 1477 

afname gemiddelde 
kroonsluiting (%) klasse 

<=0 blanco 
<=20 matig dunnen 
>20 sterk dunnen 

 1478 
Van elke struik werden dezelfde parameters als bij de behandeling “afleggen” opgemeten. 1479 

4.4.4 Resultaten 1480 

Relatie scheutlengte naaldverlies 1481 

Onderstaande figuur (Figuur 4-49) toont aan dat er geen duidelijke relatie bestaat tussen maximale 1482 
scheutlengte en naaldverlies.  1483 
 1484 
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 1485 
Figuur 4-49: Relatie tussen het percentage naaldverlies en de gemiddelde scheutlengte van de langste 5 scheuten 1486 

van een struik. 1487 
 1488 
Bij verdere bespreking van de resultaten wordt daarom enkel rekening gehouden met het naaldverlies. In de 1489 
eerste jaren is het dan ook moeilijk om al in te schatten wat de invloed is van de behandelingen op de 1490 
vitaliteit van de struiken, omdat bij afzetten bijna geen naalden meer aanwezig zijn en ook bij afleggen veel 1491 
naalden die tegen de grond gedrukt worden sowieso afsterven. 1492 
 1493 

Afzetten 1494 

Tabel 4-14 geeft de resultaten van de metingen weer. Wat het meest in het oog springt is dat 8 van de 12 1495 
behandelde struiken (67%) geen groene scheuten meer hebben en dus hoogstwaarschijnlijk zijn afgestorven. 1496 
Vijf van deze acht struiken staan in de Kattevennen, waar de lichtcondities doorgaans iets minder gunstig 1497 
zijn dan in het Heiderbos. 4 van de 8 hadden voor de behandeling een naaldverlies van 50 tot 55% en de 1498 
overige 4 tussen de 70 en 75%.  1499 
 1500 
Tabel 4-14: Meetresultaten voor de behandeling “afzetten”. 1501 

2008  2009 

code plaats 

naald-
verlies 
(%) 

oorspronkelijke 
hoogte (m) 

hoogte 
groen na 
afzetten (m) 

aantal 
scheuten 
na afzetten 

 
hoogte 
groen(m) 

aantal 
scheuten na 
afzetten 

afz_K_MV1 Kattevennen 50 2,56 0,56 3  geen geen 
afz_K_KW1 Kattevennen 75 2,7 1 3  geen geen 
afz_K_KW6 Kattevennen 70 3,1 1,2 2  geen geen 
afz_K_MV5 Kattevennen 50 2,8 1,05 6  geen geen 
afz_K_MV8 Kattevennen 55 2,3 0,9 7  0,34 3 
afz_K_KW7 Kattevennen 70 2,5 0,5 10  geen geen 
afz_H_MV1 Heiderbos 50 2,15 0,7 28  geen geen 
afz_H_KW2 Heiderbos 80 2,8 1 6  0,96 1 
afz_H_KW5 Heiderbos 70 2,73 0,43 2  geen geen 
afz_H_MV5 Heiderbos 50 2,4 0,4 4  geen geen 
afz_H_KW7 Heiderbos 70 2,6 0,35 7  0,35 3 
afz_H_MV8 Heiderbos 50 2,85 1 7  1,05 9 

 1502 
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Bij overlevende struiken vertonen 3 van de 4 een afname van het aantal groene scheuten. Enkel struik 1503 
afz_H_MV8 doet het in 2009 beter dan in 2008 met 9 scheuten tegenover 7. 1504 
 1505 

Afleggen 1506 

Deze behandeling kent minder uitval dan het afzetten (Tabel 4-15). Slechts twee struiken (voorafgaand 1507 
respectievelijk 80 en 50% naaldverlies) overleefden de behandeling niet (17%). 6 van de 10 overlevende 1508 
struiken beginnen zich voorbij de verankering in de bodem opnieuw op te richten. Deze oprichting lijkt ook 1509 
hier niet af te hangen van de oorspronkelijke vitaliteit of van de locatie. 1510 
 1511 
Tabel 4-15: Meetresultaten voor de behandeling “afleggen”. 1512 

2008  2009 

code plaats 
naald-
verlies (%) 

oorspronkelijk
e hoogte (m) 

hoogte groen 
na afleggen 
(m) 

 

hoogte groen (m) oprichting 
afl_K_MV2 Kattevennen 50 3,15 -  0,6 nee 
afl_K_KW4 Kattevennen 80 3,1 0,4  geen nee 
afl_K_KW3 Kattevennen 70 3 0,5  0,4 ja 
afl_K_MV7 Kattevennen 50 3,5 0,55  0,34 nee 
afl_K_KW2 Kattevennen 70 3 0,36  0,6 ja 
afl_K_MV4 Kattevennen 50 2,9 0,53  geen nee 
afl_H_KW1 Heiderbos 75 2,65 0,4  0,97 licht 
afl_H_KW4 Heiderbos 85 3,3 0,4  0,45 nee 
afl_H_MV3 Heiderbos 40 2,25 0,45  0,55 ja 
afl_H_MV6 Heiderbos 50 3,5 0,73  1,43 ja 
afl_H_KW9 Heiderbos 75 3,25 0,55  0,73 nee 
afl_H_MV7 Heiderbos 40 2,3 0,85  0,78 licht 

 1513 
De meeste struiken vertonen een stijging van de hoogte van de groene scheuten. Deze stijging is altijd te 1514 
wijten aan de oprichting van scheuten of stammen op plaatsen voor of na de verankering. T 1515 
 1516 

Blanco bij afzetten en afleggen 1517 

De struiken die als controle werden opgemeten bij de behandelingen afzetten en afleggen ondergingen nog 1518 
geen noemenswaardige veranderingen (Tabel 4-16). 1519 
 1520 
Tabel 4-16: Meetresultaten voor de behandeling “blanco”. 1521 

2008  2009 
code plaats naaldverlies (%) hoogte (m)  naaldverlies (%) hoogte (m) 
bl_K_KW5 Kattevennen 85 2,8  85 2,85 
bl_K_MV6 Kattevennen 35 2,85  30 3,2 
bl_K_MV3 Kattevennen 40 2,2  40 2,4 
bl_K_KW9 Kattevennen 75 3,6  80 3,65 
bl_K_KW8 Kattevennen 60 1,6  60 1,6 
bl_K_MV9 Kattevennen 55 2,3  50 2,3 
bl_H_MV2 Heiderbos 60 2,25  60 2,25 
bl_H_KW3 Heiderbos 85 2,6  85 2,35 
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bl_H_MV4 Heiderbos 65 2,8  65 2,8 
bl_H_KW6 Heiderbos 75 3,3  75 3,35 
bl_H_KW8 Heiderbos 90 3  90 2,95 
bl_H_MV9 Heiderbos 60 2,4  60 2,35 

 1522 
Dunnen 1523 

Ook bij de struiken waar er gedund werd, zijn nog geen significante veranderingen in grootte en percentage 1524 
naaldverlies te weeg gebracht (Tabel 4-17). 1525 
 1526 
Tabel 4-17: Meetresultaten voor de behandeling “vrijstellen”. 1527 

begin 2009  eind 2009 

code plaats behandeling 
Naald-
verlies (%) hoogte (m) 

 Naald-
verlies (%) hoogte (m) 

du_K_MV1 Kattevennen matig dunnen 70 4,2  70 4,2 
du_K_KW2 Kattevennen blanco 85 3,65  90 3,65 
du_K_KW3 Kattevennen blanco 85 4,4  85 4,4 
du_K_MV4 Kattevennen sterk dunnen 75 3,7  75 3,6 
du_K_KW5 Kattevennen sterk dunnen 80 3,45  80 3,5 
du_K_MV6 Kattevennen blanco 40 3,15  50 3,2 
du_K_MV7 Kattevennen matig dunnen 50 6,1  35 6,1 
du_K_MV8 Kattevennen sterk dunnen 50 3  50 3 
du_K_KW9 Kattevennen matig dunnen 90 4,2  90 4,3 
du_K_MV10 Kattevennen matig dunnen 65 3  60 3,1 
du_K_KW11 Kattevennen blanco 85 3,6  75 3,5 

 1528 

4.4.5 Bespreking 1529 

Omdat de behandelingen te recent werden uitgevoerd tekenen zich met betrekking tot de vitaliteit en de 1530 
groeikracht nog geen duidelijke trends af. De afgestorven exemplaren tonen echter wel aan dat de 1531 
behandelingen een zeker risico inhouden. Afzetten kent een uitval van 67% en afleggen één van 17%. De 1532 
initiële vitaliteit (matig vitaal of kwijnend) en de locatie (Kattevennen of Heiderbos) lijken hier geen invloed 1533 
op te hebben. Zeker het afzetten moet met de nodige omzichtigheid benaderd worden wanneer deze 1534 
behandeling overwogen wordt als maatregel om de struik te verjongen, ondanks verschillende goede 1535 
resultaten in het Heiderbos, waar enkele jaren geleden al verschillende struiken werden afgezet. 1536 
Bij het afleggen werd verwacht dat enkel de nieuwgevormde scheuten terug omhoog zouden groeien door 1537 
hun lengtegroei te differentiëren. Het is echter opvallend dat verschillende afgelegde struiken zich relatief 1538 
snel opnieuw oprichten: 60% van de overlevende struiken. Dit is het gevolg van de vorming van reactiehout, 1539 
waarin de secundaire wanden van de tracheïden dikker zijn, in de grondwaards gerichte zijde van de oudere 1540 
stammen en scheuten (dewelke al aanwezig waren voor de behandeling) van naaldbomen. Dit 1541 
reactiehouthout bevat ook meer lignine en drukt de stam of scheut omhoog (Wilson & Archer, 1977; 1542 
Yamashita et al., 2007). 1543 
 1544 
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4.5 VOORTPLANTING 1545 

In het complexe reproductieproces van jeneverbes zijn de geringe productie van kiemkrachtig zaad, de 1546 
veeleisende kiemingsomstandigheden en de hoge mortaliteit onder de zaailingen limiterend (Garcia et al., 1547 
2001). Uit data van verschillende regio’s in Europa leidde Verheyen et al. (2009) af dat gemiddeld slechts 1548 
3% van de zaden levensvatbaar is. Er bestaat een duidelijke driehoeksrelatie tussen het percentage 1549 
kiemkrachtige zaden en het percentage zaailingen in een populatie die bewijst dat bij lage zaadvitaliteit de 1550 
kans op verjonging zeer klein is (Verheyen et al., 2009). Bij een hogere zaadvitaliteit is verjonging wel 1551 
mogelijk maar zijn er nog steeds veel locaties waar deze afwezig is. Dit wijst er op dat zaadvitaliteit één van 1552 
de eerste bottlenecks is, maar zeker niet de enige (Verheyen et al., 2009). Verschillende factoren houden 1553 
verband met de geringe zaadkwaliteit, o.a. pathogenen, klimaat en stikstofdepositie (Verheyen et al., 2009), 1554 
maar het onderliggend mechanisme is tot op heden onbekend. In de literatuur is er bovendien nog geen 1555 
eensgezindheid over het verloop van de zaadontwikkeling, startend bij de bestuiving en eindigend bij de 1556 
kieming (Ward, in voorbereiding), wat het uitermate moeilijk maakt om te bepalen wat de kritieke stadia 1557 
zijn. Het onderzoek naar de ontwikkeling van het zaad en de kritieke stadia is samen met het bepalen van de 1558 
meest geschikte kiemingsomstandigheden onderwerp van dit hoofdstuk. 1559 

4.5.1 Zaadontwikkeling 1560 

4.5.1.1 Inleiding 1561 

Jeneverbes heeft een complexe kegel- en zaadontwikkeling waarvan de biologische achtergrond tot op heden 1562 
nog niet helemaal begrepen is (Ward, in voorbereiding). Dit hoofdstuk licht deze zaadontwikkeling toe door 1563 
eerst de ontwikkeling van de vrouwelijke en mannelijke gametofyt tot de bevruchting apart te bespreken. De 1564 
beschrijving van de zaadontwikkeling na de bevruchting is gebaseerd op observaties bij zowel jeneverbes als 1565 
grove den (Pinus sylvestris). In de literatuur is voor gymnospermen namelijk vooral de zaadontwikkeling van 1566 
grove den goed beschreven. Over jeneverbes is veel minder opgetekend. De hoofdlijnen van de 1567 
zaadontwikkeling bij jeneverbes en grove den zijn echter grotendeels gelijklopend, waardoor de informatie 1568 
gebaseerd op grove den, ook hier nuttig kan zijn. 1569 
Figuur 4-50 geeft schematisch de levenscyclus van jeneverbes weer. Deze bestaat uit een sporofytische en 1570 
een gametofytische generatie. De sporofyt is in dit geval de boom of struik zelf (Figuur 4-50-M). Alle cellen 1571 
van de sporofyt zijn doorgaans diploïd (2n). Dit wil zeggen dat zij in hun celkern van elk chromosoom twee 1572 
exemplaren hebben. De sporofyt produceert de kegels waarin de voortplantingcellen worden gevormd die 1573 
verder zullen uitgroeien tot gametofyten. Deze voortplantingcellen zijn het product van een reductiedeling, 1574 
zijn als gevolg haploïd (n) en bevatten in hun celkern van elk chromosoom slechts één exemplaar. De 1575 
mannelijke gametofyt zal uiteindelijk de spermacellen produceren en de vrouwelijke de eicellen. Bij de 1576 
bevruchting versmelt een eicel met een spermacel en wordt een diploïde zygote gevormd, die zal uitgroeien 1577 
tot het embryo, dat de start is van een nieuwe sporofytische generatie (Ottley, 1909; Raven et al., 1999). 1578 
 1579 
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 1580 
Figuur 4-50: Schematische weergave van de ontwikkeling van het zaad van jeneverbes. 1581 

 1582 
Ontwikkeling vrouwelijke gametofyt 1583 

De vrouwelijke bloeiwijzen worden in het najaar (jaar 0) voor de bloei aangelegd (van Dijk, 1982). De bloei 1584 
start begin mei (jaar 1). Dan zijn in de vrouwelijke kegel, die op dat moment nog steeds moeilijk te 1585 
onderscheiden is van een bladknop, 3 ovules te zien (Ottley, 1909; van Dijk, 1982). Elke ovule bestaat uit 1586 
een integument (2n) dat de pollenkamer en het megasporangium of de nucellus (2n) omvat (Ottley, 1909) 1587 
(Figuur 4-50-A en Figuur 4-52-A). Bovenaan het integument is een opening: de micropyle (Ottley, 1909). 1588 
Langs dit kanaal kunnen de pollen tijdens de bestuiving de pollenkamer bereiken (Ottley, 1909). Tijdens de 1589 
bloei in het voorjaar (jaar 1) scheiden zich op het einde van de micropyle de pollinatiedruppeltjes af (Ottley, 1590 
1909; van Dijk, 1982; Mugnaini et al., 2007) (Figuur 4-51).  1591 
 1592 

 1593 
Figuur 4-51: Vrouwelijke kegel van Juniperus communis met drie micropyles, elk met een pollinatiedruppen. 1594 

Maatstreep = 0,3 mm (Mugnaini, 2007). 1595 
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 1596 
Bij bestuiving komen de stuifmeelkorrels op de pollinatiedruppel terecht. Vervolgens droogt deze druppel  1597 
op en worden de stuifmeelkorrels in de micropyle getrokken, waarna die zich sluit (Ottley, 1909; van Dijk, 1598 
1982) (Figuur 4-50-F en Figuur 4-52-A). Vrij snel na de bestuiving ontstaan in het onderste gedeelte van de 1599 
nucellus sponzige cellen (Figuur 4-52-A), waarvan er zich één in de volgende lente (jaar 2) zal ontwikkelen 1600 
tot de macrospore moedercel (2n) (Ottley, 1909). Drie dagen na het ontstaan van de macrospore moedercel 1601 
ondergaat ze een reductiedeling (meiose) en ontstaat het prothallium (n) (Ottley, 1909) (Figuur 4-50-G en 1602 
Figuur 4-52-B), dat zich na de bevruchting zal ontwikkelen tot vrouwelijke gametofyt of megagametofyt 1603 
(Raven et al., 1999). In mei-juni (jaar 2) vormt zich bovenaan het prothallium het archegoniaal complex met 1604 
daarin enkele archegonia (n) (Ottley, 1909) (Figuur 4-50-I en Figuur 4-52-C). Elk archegonium bevat een 1605 
eicel (n) (Ottley, 1909). 1606 
 1607 

 1608 
Figuur 4-52: Ontwikkeling van het prothallium binnen de ovule van de vrouwelijke kegel (naar Ottley, 1909). 1609 

 1610 
Ontwikkeling mannelijke gametofyt 1611 

Vanaf medio april (jaar 1) bevat de mannelijke kegel micorsporangia (2n), waarin zich de microspore 1612 
moedercellen vormen (2n) (Ottley, 1909). Na een reductiedeling ontstaan uit deze moedercellen de 1613 
microsporen, ook wel pollen of stuifmeelkorrels genoemd (n) (Ottley, 1909). De bestuiving vindt plaats 1614 
vanaf begin mei, waarna het stuifmeel op de nucellus van een ovule in de vrouwelijke kegel belandt (Ottley, 1615 
1909) (Figuur 4-50-C en F). Na ongeveer 15 dagen splitst de microspore zich in een pollenbuis (n) en een 1616 
antheridiale cel (n) (Ottley, 1909; Hopster & Greeve, 1999). Onmiddellijk daarna kiemt de micorspore en 1617 
boort de pollenbuis zich in het weefsel van de nucellus (Ottley, 1909; Fernando et al., 2005) (Figuur 4-51-1618 
A). Na de winter is de diameter van de kegels verdubbeld en in de daaropvolgende lente (jaar 2) deelt de 1619 
antheridiale cel zich in een stengelcel (n) en een generatieve cel (n) (Ottley, 1909). De pollenbuis nadert nu 1620 
het prothallium en spreidt zich over het bovenste deel van het archegonium (Ottley, 1909; van Dijk, 1982; 1621 
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Fernando et al., 2005) (Figuur 4-50-I). Net voor de bevruchting splitst de generatieve cel in twee gelijke 1622 
spermacellen (n) (Ottley, 1909). 1623 
 1624 

Bevruchting 1625 

Net na de rijping van de eicel en de splitsing van de generatieve cel vindt in juni-juli van jaar 2 de 1626 
bevruchting plaats (Ottley, 1909; van Dijk, 1982) en ontstaat de zygote (2n) (Figuur 4-50-J), die zal 1627 
uitgroeien tot het embryo (2n). Na deze bevruchting sluit de kegel zich (Ottley, 1909) en begint ook de 1628 
verhouting van de zaadhuid (van Dijk, 1982). 1629 
 1630 

Ontwikkeling embryo of embryogeny 1631 

Bij grove den ondergaat de zygote verschillende delingen tot er 16 embryocellen ontstaan die samen het pro-1632 
embryo vormen (Raven et al., 1999). Deze cellen liggen in rijen van vier en de vier cellen die het verst 1633 
verwijderd zijn van de gesloten micropyle zullen zich tot embryo’s ontwikkelen (Raven et al., 1999), maar 1634 
worden nu nog pro-embryo’s genoemd (Singh, 1978). De volgende rij cellen, suspensorcellen, ondergaan 1635 
een grote strekking en duwen de vier embryocellen door de wand van het archegonium, in de corrosieve 1636 
holte van de megagametofyt (Singh, 1978; Raven et al., 1999) (Figuur 4-50-K en Figuur 4-53). Deze ruimte 1637 
is ontstaan na afbraak van het centrale gedeelte van de megagametofyt (Singh, 1978). Doordat er zich 1638 
meerdere archegonia gevormd hebben en er per archegonium meerdere embryo’s beginnen te ontwikkelen, 1639 
komen er bij de jonge zaden dikwijls meerdere embryo’s voor. Dit is een normaal fenomeen bij 1640 
gymnospermen en in de meeste gevallen zal bij het verder rijpen van de zaden slechts één embryo overleven 1641 
(Singh, 1978). Voor de winter (jaar 2) is bij jeneverbes het embryo gedeeltelijk gevormd (Hopster & Greeve, 1642 
1999). 1643 
 1644 

 1645 
Figuur 4-53: Het suspensorsysteem van jeneverbes met (S) suspensor; (E) embryonale groep van pro-embryo’s; 1646 

(EM) embryonale massa ( Singh, 1978 (A,B en C); Helmersson & von Arnold, 2009 (D)). 1647 
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 1648 
De vrouwelijke gametofyt ondergaat ondertussen een fase van meristimatische activiteit waarbij de grootte 1649 
van de gametofyt toeneemt door diffuse celdelingen (Singh, 1978). De opgestapelde voedselreserves in de 1650 
vrouwelijke gametofyt zullen uiteindelijk aangesproken worden tijdens de kieming van het zaad (Singh, 1651 
1978). 1652 
In het voorjaar (jaar 3) groeit het embryo van jeneverbes verder uit en tijdens de zomer rijpt het zaad (van 1653 
Dijk, 1982; Hopster & Greeve, 1999). In de nazomer (jaar 3) kleurt de kegel blauw en is het zaad rijp om 1654 
verbreid te worden (van Dijk, 1982; Hopster & Greeve, 1999). 1655 
Het rijpe zaad heeft uiteindelijk een merkwaardige structuur, want het bestaat uit een combinatie van twee 1656 
verschillende diploïde sporofytische generaties – de zaadhuid (oude generatie) en het embryo (nieuwe 1657 
generatie) – en één haploïde gametofytische generatie (Raven et al., 1999). 1658 
De zaadhuid is tijdens de embryogeny ontwikkeld uit het integument (Raven et al., 1999) en bestaat uit drie 1659 
lagen: een dunne en zachte buitenste en binnenste laag, respectievelijk de sarcotesta en endotesta en in het 1660 
midden een een harde, dikke laag, de sclerotsesta (Pack, 1921a; Singh, 1978)  1661 
Het embryo bestaat nu uit een hypocotyl, het apicaal wortelmeristeem met calyptra of wortelmutsje aan het 1662 
ene uiteinde en het apicaal scheutmeristeem en 2 cotylen (in tegenstellig tot grove den, die rond de acht 1663 
cotylen kan hebben) aan het andere uiteinde (Raven et al., 1999) (Figuur 4-54). 1664 
 1665 

 1666 
Figuur 4-54: Rijp zaad van grove den (naar Raven, 1999). 1667 

 1668 
Bovenstaande tekst beschrijft een ontwikkelingstijd van 3 jaar. Het zaad kan echter ook na twee jaar rijp zijn. 1669 
Hierbij slaat de kegel het eerste ontwikkelingsjaar als het ware over en zwelt hij al op in het voorjaar van jaar 1670 
1 (van Dijk, 1982; Ward, in voorbereiding). Belangrijke factoren zijn waarschijnlijk de groei van de 1671 
pollenbuis en het tijdstip van de bevruchting, die waarschijnlijk de groei van de kegel stimuleren (Ward, in 1672 
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voorbereiding). Ward (in voorbereiding) stelt ook dat het mogelijk is dat bij een hoge kegelproductie er meer 1673 
kans is op een driejarige ontwikkeling ten gevolge van nutriëntencompetitie. 1674 
 1675 

Storende factoren 1676 

Meerdere factoren kunnen de ontwikkeling van het zaad en de kegel verstoren op verschillende stadia in die 1677 
ontwikkeling. Verminderde zaadproductie kan zowel veroorzaakt worden door een verminderde 1678 
bloemaanleg als door tussentijdse zaadabortie (van Dijk, 1982). Hopster en Greeve (1999) stelden vast dat in 1679 
het najaar van jaar 2 het meeste zaad niet meer vitaal is: de inhoud van het ontwikkelde zaad is 1680 
gedegenereerd, mogelijk door niet optreden van bevruchting of afsterven van embryo kort na bevruchting. 1681 
Het uitblijven van de bevruchting kan ook veroorzaakt worden door de afwezigheid van signalen, afkomstig 1682 
van de vrouwelijke struik, naar stuifmeelkorrel voor de groei van pollenbuis of door niet vormen van 1683 
archegonia (Hopster & Greeve, 1999). Bij de kieming van de pollenbuis spelen verschillende processen zoals 1684 
hydratatie van het stuifmeel (Owens et al., 1998) en transport van de stuifmeelkorrel naar de nucellus 1685 
(Takaso & Owens, 1997). Andere factoren die bijdragen tot de eerder trage groeisnelheid van de pollenbuis 1686 
zijn o.a. de lage vochtinhoud en het gebrek aan polysomen in droge pollen (Fernando et al., 2005), de nood 1687 
aan specifieke secreties van de nucellus of de vrouwelijke gametofyt die de ontwikkeling van de pollenbuis 1688 
stimuleren (Fernando et al., 2005) of de behoefte aan proteïnen, waarvan er sommige slechts worden 1689 
gesynthetiseerd bij het begin van de groei van de pollenbuis (Fernando et al., 2001). 1690 
 1691 

4.5.1.2 Doelstelling 1692 

Dit deelonderzoek moet uitklaren of er verschillen zijn in de ontwikkelingsstadia van het zaad tussen 1693 
populaties met een goede en populaties met een slechte verjonging. Op deze manier kan nagegaan worden 1694 
(1) of er verschillen zijn in de groeisnelheid van het zaad tussen populaties met een goede en populaties met 1695 
een slechte verjonging en (2) op welke tijdstippen in de ontwikkeling van het zaad het in onze regio fout 1696 
loopt. 1697 

4.5.1.3 Materialen en methoden 1698 

Om na te gaan of er verschillen zijn tussen de ontwikkeling van zaden afkomstig uit populaties met een 1699 
goede verjonging en de ontwikkeling van zaden afkomstig uit populaties met een slechte verjonging, werden 1700 
struiken bemonsterd uit beide types populaties. Met dit doel werden 8 populaties geselecteerd: 4 met goede 1701 
verjonging en 4 met slechte verjonging. De 4 populaties met goede verjonging werden gevonden in 1702 
Ekulunde (Öland, Zweden), Kleszczele (Polen), Rossdach (Frankische Alp, Duitsland) en Ascholdinger Au 1703 
am Isar River (Duitsland). De populaties met slechte verjonging waren gelegen in Mantingerveld (Mantinge, 1704 
Nederland), Borkeld (Markelo, Nederland), Hesselberg (Zutendaal, België) en Heiderbos (As, België) (Tabel 1705 
4-18 en Figuur 4-55). 1706 
 1707 
 1708 
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Tabel 4-18: Ligging van de 8 bemonsterde populaties. 1709 
naam populatie plaats latitude (°) longitude (°) 
Ekulunde Zwede, Öland, Ekulunde 56,575570 16,603748 
Kleszczele Polen, Kleszczele 52,5937 23,34337 
Rossdach Duitsland, Rossdach 50,0214 11,0852 
Ascholdinger Duitsland, Ascholdinger Au am Isar River 47,8628 11,50803 
Markelo Nederland, Markelo (Borkeld) 52,2798 6,520236 
Mantinge Nederland, Mantinge (Mantingerveld) 52,7921 6,625357 
Zutendaal België, Zutendaal (Hesselberg) 50,9202 5,55434 
As België; As (Heiderbos) 51,0169 5,577428 

 1710 

 1711 
Figuur 4-55: Ligging van de 8 bemonsterde populaties. 1712 

 1713 
De eerste vier populaties werden bemonsterd in de eerste helft van november 2008 en de laatste vier in de 1714 
eerste helft van december 2008. 1715 
Om een idee te hebben van de standplaats van struiken die werden bemonsterd werd een proefvlak van 1716 
30x30m uitgezet (behalve in Ekulunde, waar het proefvlak 50x50 m was) waarin verschillende variabelen 1717 
werden opgemeten. In elke populatie werden 7 tot 8 struiken bemonsterd en deze struiken bevonden zich in 1718 
dit proefvlak of in de onmiddellijke nabijheid. In de proefvlakken werden van elke struik de hoogte, 1719 
kroondiameter, geslacht en vitaliteit (volgens 4 vitaliteitklassen: dood, kwijnend, matig vitaal en vitaal) 1720 
bepaald. Op die manier kon van elk proefvlak de dichtheid van jeneverbes berekend worden. Er werd 1721 
eveneens genoteerd wat de dominante bodemvegetatie was, met een inschatting van de bedekkinggraad. 1722 
Wanneer jeneverbes onder scherm stond werd ook een inschatting gemaakt van het percentage 1723 
kroonbedekking van de overstaanders. Er werd ook nagegaan wat het beheer van de populatie is.  1724 
Bij de bemonstering van de struiken werd geen rekening gehouden met de gezondheidstoestand (de vitaliteit 1725 
werd at random gekozen) en indien mogelijk werden struiken van dezelfde leeftijdscategorie genomen 1726 
(inschatting aan de hand van grootte en kroondimensies). Van deze struiken werden volgende parameters 1727 
gemeten: 1728 
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• grootte en kroondimensies (loodrechte diameters en kroonaanzet) 1729 

• stamdiameter 1730 

• aantal stammen 1731 

• vijf langste jaarscheuten (i.v.m. vitaliteit) 1732 

• kegeldichtheid (10 keer een vierkantje van 20x20 cm op kroon leggen en kegels tellen waarbij 1733 
onderscheid wordt gemaakt tussen kegels van verschillende ontwikkelingsstadia) 1734 

• vitaliteit a.d.h.v. % naaldverlies (0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100%) 1735 
Bij elke bemonstering werd gezocht naar 20 kegels uit ontwikkelingsjaar 1, 20 kegels uit jaar 2 en 20 kegels 1736 
uit jaar 3. Het ontwikkelingjaar van de kegels werd bepaald aan de hand van de leeftijd van de scheut waarop 1737 
ze voorkwamen (Ward, in voorbereiding). In veel gevallen kwamen niet alle 3 de leeftijdscategorieën voor 1738 
op de struik. De stalen van 20 kegels werden telkens in twee pakketten verdeeld: 10 kegels werden bewaard 1739 
in een alcoholoplossing (70% ethanol) en de overige 10 werden droog bewaard. 1740 
 1741 

Verdere behandeling van de zaden 1742 

Van elke struik en leeftijdscategorie werden, indien mogelijk, 10 kegels at random geselecteerd. Van de 1743 
kegels werd de lengte gemeten. Verder werd ook de kleur beschreven, samen met eventuele afwijkingen (o.a. 1744 
aanwezigheid van gaten door Megastigmus bipunctatus, beschadiging, aanwezigheid van schildluizen). 1745 
Daarna werden de zaden uit de kegels gehaald. Van elk zaad werd de lengte gemeten. Het verder onderzoek 1746 
van de zaden gebeurde dan op twee manieren. Enerzijds verschafte een gedetailleerde studie aan de hand van 1747 
microscopisch onderzoek van coupes een duidelijk inzicht in de verschillende ontwikkelingsstappen en de 1748 
mogelijke afwijkingen o.a. door predatoren. Voor het microscopisch onderzoek werden twee methodes 1749 
gebruikt: lichtmicroscopie en confocale microscopie. Bij de eerste methode werden de zaden ingebed in 1750 
Technovit 7300 en vervolgens met een rotatiemicrotoom gesneden. Bij de tweede werden de zaden eerst 1751 
handmatig gesneden en na een korte behandeling (klaren en kleuren met safranine) kon het zaad met Laser 1752 
Scanning Confocale Microscopie onderzocht worden. 1753 
In een tweede fase werden de zaden handmatig in de lengte doorgesneden (handcoupes) en onder een 1754 
microscoop onderzocht. De gedetailleerde studie bevorderde een juiste interpretatie van de handcoupes. Per 1755 
ontwikkelingsstadium werd het percentage vruchtbare zaden gerelateerd aan het percentage verjonging in die 1756 
populatie. 1757 
 1758 

Dataverwerking 1759 

Om na te gaan of er verschillen zijn tussen de groep populaties met verjonging en de groep zonder 1760 
verjonging werd de ongepaarde t-test uitgevoerd. Correlaties werden onderzocht met de Spearman 1761 
Correlation te berekenen. In beide gevallen werd gebruik gemaakt van SPSS (2003). 1762 

4.5.1.4 Resultaten 1763 

Algemene eigenschappen van de verschillende populaties 1764 
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Uit onderstaande figuur (Figuur 4-56) valt af te leiden dat de populatie in Kleszczele het meeste struiken per 1765 
hectare heeft. Ekulunde en Asholdinger hebben ook een relatief dichte bezetting. De populaties in Rossdach, 1766 
As, Markelo en Mantinge hebben een redelijk lage bezetting en de populatie in Zutendaal heeft het laagste 1767 
aantal struiken per hectare. Enkel de 4 populaties die verder verwijderd lagen van Vlaanderen hebben 1768 
verjonging, waarbij Ekulunde en Asholdinger relatief gezien een zeer groot aandeel hebben t.o.v. het aantal 1769 
volwassen struiken (respectievelijk 210% en 428%). Het verschil in dichtheid van de volwassen struiken 1770 
tussen de groep met en de groep zonder verjonging is niet significant (p > 0,05). 1771 
 1772 

 1773 
Figuur 4-56: Weergave van het aantal struiken/ha en per populatie, waarbij een onderscheid werd gemaakt 1774 

tussen verjonging (struiken ≤ 0,5m) en volwassen struiken (struiken > 0,5m). 1775 
 1776 
Figuur 4-57 geeft de relatieve verdeling van de struiken in de verschillende hoogteklassen weer. Hoe 1777 
donkerder de kleur, hoe kleiner de hoogteklasse. In de eerste vier populaties domineren duidelijk de kleinere 1778 
hoogteklassen, terwijl in de laatste vier populaties (deze zonder verjonging) de grotere hoogteklassen 1779 
belangrijk zijn. 1780 
 1781 
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 1782 
Figuur 4-57: Grootteverdeling van de struiken in de verschillende populaties. 1783 

 1784 
Wanneer de grootte van een struik als rudimentaire maat voor de leeftijd genomen wordt, valt op dat de 1785 
populaties met verjonging een duurzamere leeftijdsverdeling hebben (omgekeerde J-Curve) dan deze zonder 1786 
verjonging. Dit is ook te zien op onderstaande figuren (Figuur 4-58, Figuur 4-59). 1787 
 1788 

 1789 
Figuur 4-58: Relatieve verdeling van de struiken in hoogteklassen voor de populaties met verjonging. 1790 
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 1792 
Figuur 4-59: Relatieve verdeling van de struiken in hoogteklassen voor de populaties zonder verjonging. 1793 

 1794 
Met betrekking tot het aandeel vitale volwassen struiken kan geen eenduidig onderscheid gemaakt worden 1795 
tussen de populaties met en zonder verjonging (p > 0,05). Ekulunde, Rossdach, Asholdinger en Zutendaal 1796 
hebben een relatief groot aantal vitale struiken, terwijl de vitaliteit bij de overige populaties een stuk lager 1797 
ligt (Figuur 4-60). Van de populaties met verjonging valt vooral op dat Kleszczele het slecht doet op dit vlak, 1798 
met zelfs een hoog aantal kwijnende struiken. Dit kan evenwel te wijten zijn aan de hoge densiteit van de 1799 
struiken. 1800 
 1801 

 1802 
Figuur 4-60: Relatieve verdeling van de struiken in vitaliteitklassen bij de verschillende populaties. 1803 

 1804 
Figuur 4-61 leert ons dat er ook geen duidelijk verband is m.b.t. de vorm en het al dan niet aanwezig zijn van 1805 
verjonging. In Ekulunde, Kleszczele en Mantinge domineert de struikvorm; in Asholdinger en As is dit de 1806 
zuilvorm; in de overige populaties is er geen duidelijk onderscheid. 1807 
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 1808 

 1809 
Figuur 4-61: Relatieve verdeling van de struiken in vormklassen bij de verschillende populaties. 1810 

 1811 
In elke populatie draagt telkens minder dan 50% en meestal zelfs minder dan 40% van de struiken kegels en 1812 
voornamelijk in Kleszczele is de kegelbezetting van de deze struiken meestal laag (Figuur 4-62). De klasse 1813 
“geen kegels” kan zowel mannelijke struiken als vrouwelijke struiken bevatten, dus uit deze figuur kan de 1814 
m/v-ratio niet bepaald worden. Ook hier is geen opmerkelijk verschil vast te stellen tussen de populaties met 1815 
en de populaties zonder verjonging. 1816 
 1817 

 1818 
Figuur 4-62: Relatieve verdeling van de struiken in kegelbezettingklassen voor de verschillende populaties. 1819 

 1820 
Gedetailleerd onderzoek van zaaddoorsneden 1821 

Figuur 4-63 werd bekomen door onderzoek van dwarse en overlangse doorsneden van een kegel in zijn 1822 
eerste ontwikkelingsjaar met lichtmicroscopie. Op Figuur 4-63-A en -C is een dwarse doorsnede te zien van 1823 
de volledige kegel. Hierbij werden de drie ovules op verschillende hoogtes doorgesneden waardoor de 1824 
nucellus (1), de stuifmeelkamer (2) en de sluiting van de micropyle (3) duidelijk te zien zijn. Deze zijn ook 1825 
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waar te nemen op Figuur 4-63-B. Op Figuur 4-63-D tenslotte, is een dwarse doorsnede van het prothallium te 1826 
vinden. 1827 
 1828 

 1829 
Figuur 4-63: Dwarse (A en C) en overlangse (B en D) doorsnedes van een kegel in zijn eerst ontwikkelingsjaar zit 1830 

(winter jaar 1). 1831 
 1832 
Figuur 4-64 stelt de overlangse doorsnede van een rijp, vitaal zaad voor. De drie grijze lagen vormen de 1833 
zaadwand (sclerotesta (sct), sarcotesta (sat) en endotesta (et)). Daarop volgt de megagametofyt (fg). In het 1834 
midden bevindt zich het embryo (e) waarbij het apicaal meristeem (sam) en vooral de cotylen (cot) duidelijk 1835 
waarneembaar zijn. In realiteit is de ruimte tussen de zaadwand en de megagametofyt en tussen de 1836 
megagametofyt en het embryo veel kleiner. 1837 
 1838 
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 1839 
Figuur 4-64: Tekening van een dwarse doorsnede van een rijp zaad (A), gebaseerd op foto’s bekomen met 1840 

lichtmicroscopie, met (em) embryo; (fg) megagametofyt; (cot) cotylen; (sam) apicaal meristeem; (sat) sarcotesta; 1841 
(sct) sclerotesta; (et) endotesta. (B) en (C) zijn een detailweergave van de megagametofyt en het embryo (B) en de 1842 

zaadhuid (C). 1843 
 1844 
Het verschil in celstructuur tussen de megagametofyt en het embryo wordt geïllustreerd in Figuur 4-65. De 1845 
rondere onregelmatige, parenchymcellen zijn afkomstig van de megagametofyt terwijl de het embryo uit 1846 
rechthoekige, geordende cellen bestaat. 1847 
 1848 

 1849 
Figuur 4-65: Foto’s van de doorsnede van een rijp embryo en megagametofyt op basis van concofocale 1850 

microscopie. 1851 
 1852 
Het grootste deel van de zaden werd onderzocht met handcoupes. Figuur 4-66 geeft enkele voorbeelden. 1853 
Linksboven staat een afbeelding van een ongesneden zaad. Het beeld daarnaast is een voorbeeld van een 1854 
potentieel vitaal zaad (verder gewoon vitaal zaad genoemd). Linksonder staat een leeg zaad en Figuur 4-66-1855 
D stelt een gedegradeerd zaad voor. 1856 
 1857 
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 1858 
Figuur 4-66: handcoupes van rijpe zaden. (A) ongesneden zaad; (B) vitaal zaad; (C) leeg zaad; (D) gedegradeerd 1859 

zaad. 1860 
 1861 
Herkenning van de ontwikkelingsfasen en kwaliteitsklassen 1862 

De observatie van 3504 handcoupes leidde tot een indeling gebaseerd op de ontwikkelingsfase van het zaad 1863 
en de zaadkwaliteit. 1864 
Er werden drie fases onderscheiden. De jongste fase (zaadfase 1) is deze waarbij de kegel nog moeilijk te 1865 
onderscheiden is van een bladknop. Als er een stuifmeelkorrel op de nucellus is terecht gekomen is de 1866 
kieming van de pollenbuis zichtbaar. In zaadfase 2 heeft het zaad zijn volle lengte al bereikt en is de 1867 
zaadwand hard. Bij vitale zaden is de draderige massa van de suspensor tubes in een vlezige megagametofyt 1868 
te zien. De holte binnen de zaadwand is niet helemaal opgevuld. Zaadfase 3 stelt de rijpe zaden voor. Het 1869 
vitaal zaad bestaat uit een harde zaadwand die volledig wordt opgevuld door de megagametofyt. In de 1870 
megagematofyt bevindt zich een holte die volledig wordt opgevuld door het embryo, waarvan de twee 1871 
cotylen duidelijk zichtbaar zijn. 1872 
De zaden werden voor alle ontwikkelingsfases ingedeeld in 5 kwaliteitsklassen (Tabel 4-19). Zaden die door 1873 
schimmel, mijten of Megastigums bipunctatus geïnfecteerd waren kregen automatisch klasse 1. Enkel de 1874 
zaden van klasse 5 worden als vitaal beschouwd. 1875 
 1876 
Tabel 4-19: Omschrijving van de kwaliteitsklassen per ontwikkelingsfase. 1877 
kwaliteitsklasse fase 1 fase 2 fase 3 

1 Volledig 
gedegradeerde, 
zwarte nucellus 

Harde zaadwand, zowel embryo 
als megagametofyt zijn 
gedegradeerd tot een vlies 

Harde zaadwand, zowel embryo als 
megagametofyt zijn gedegradeerd tot 
een vlies 

2 Rimpelige nucellus Harde zaadwand, embryo of 
megagametofyt zijn gedegradeerd 
tot een vlies 

Harde zaadwand, embryo of 
megagametofyt zijn gedegradeerd tot 
een vlies 

3 Nucellus is eerder 
puntig 

Harde zaadwand, onvolgroeid 
embryo en megagametofyt zijn 
gedeeltelijk gedegradeerd 

Harde zaadwand, Embryo en 
megagametofyt zijn gedeeltelijk 
gedegradeerd 

4 Gave, ronde Harde zaadwand, vlezige Harde zaadwand. Kleine ruimte tussen 
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nucellus, geen 
pollenbuis 

megagametofyt; geen suspensor 
tubes 

zaadwand en megagametofyt, volgroeid 
embryo met cotylen is zichtbaar, kleine 
ruimte tussen embryo en 
megagametofyt. 

5 Gave nucellus 
ronde met 
kiemende 
pollenbuis 

Harde zaadwand, draderige 
suspensor tubes in een vlezige 
megagametofyt 

Harde zaadwand, volledig gevuld met 
megagametofyt. Volgroeid embryo met 
cotylen is zichtbaar 

 1878 
Bovenstaande fasen zijn gebaseerd op kenmerken van het zaad zelf. De zaden kunnen echter ook ingedeeld 1879 
worden op basis van kegeleigenschappen of gewoon op basis de leeftijd van de kegel. In het eerste geval 1880 
wordt gekeken naar de kleur en de grootte van de kegel (Tabel 4-20) 1881 
 1882 
Tabel 4-20: Indeling van de zaden op basis van de kegelkenmerken (grootte en kleur). 1883 
kegelkenmerken kegelfase 
moeilijk te onderscheiden van bladknop 1 
te onderscheiden van bladknop en groene tot blauwgroene kleur 2 
te onderscheiden van bladknop en volledig blauw gekleurd 3 
 1884 
Bij de indeling op basis van de leeftijd wordt enkel rekening gehouden met de plaatsing van kegel op de 1885 
scheuten. Aan de hand van de scheutleeftijd kan ook de leeftijd van de kegel bepaald worden (scheutleeftijd 1886 
– 1 jaar). 1887 
 1888 

Zaadkwaliteit 1889 

Uit Tabel 4-21 blijkt dat, hoewel ook de kegelfase en de werkelijke leeftijd van de zaden gelijkaardige 1890 
resultaten opleveren, vooral de zaadfase een goede predictor is voor de zaadvitaliteit. Er is voor elke 1891 
populatie een sterke, negatieve correlatie tussen de zaadfase en de zaadvitaliteit. Zaden met in een hogere 1892 
zaadfase hebben dus meer kans op een lagere vitaliteit. 1893 
 1894 
Tabel 4-21: Correlatie tussen zaadvitaliteit en fase zaad, volwassenheid kegel en leeftijd kegel (met Spearman 1895 
Correlation). 1896 

Ekulunde Kleszczele Rossdach 
Aschol-
dinger 

Zuten-
daal As Markelo Mantinge 

zaad-
fase 

correlatie 
coefficiënt -.215(**) -.450(**) -.277(**) -.238(**) -.319(**) -.118(*) -.438(**) -.300(**) 
N 406 403 477 312 390 452 439 459 

kegel-
fase 

correlati 
coefficiënt -0.044 -.451(**) -.199(**) -.190(**) -.179(**) -.121(*) -.410(**) -.228(**) 
N 406 403 477 312 390 452 439 459 

kegel-
jaar 

correlatie 
coefficiënt 0.031 -.368(**) -.235(**) -0.045 -.200(**) .098(*) -.129(**) -.104(*) 
N 406 403 477 312 390 452 439 459 

 (*) significant (p < 0,05), (**) sterk significant (p < 0,01) 1897 
 1898 
Verschil in ontwikkelingsnelheid 1899 

Onderstaande figuur (Figuur 4-67) geeft voor de verschillende kegelleeftijden het aandeel zaden in zaadfase 1900 
1, 2 of 3 weer voor de populaties zonder verjonging en de populaties met verjonging. In theorie zouden bij 1901 
een zaadontwikkeling van 3 jaar de zaadfasen en leeftijd gelijk lopen (dus bijvoorbeeld in jaar 2 enkel zaden 1902 
in fase 2). Dit is echter niet het geval. Voornamelijk de populaties zonder verjonging wijken af van dit 1903 
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stramien. De verschillen in ontwikkelingsnelheid tussen beide groepen zijn significant (p < 0,05) voor 1904 
zaadfase 1 en zaadfase 3 in jaar 1 en zeer significant (p < 0,01) voor zaadfase 2 en zaadfase 3 in jaar 2. In het 1905 
eerste ontwikkelingsjaar hebben beide groepen de meeste zaden in zaadfase 2. Dit wijst er op dat een groot 1906 
aandeel zaden in 2 jaar zal rijpen. Bij de groep zonder verjonging is er echter ook een groot aandeel zaden 1907 
dat al rijp is (20% t.o.v. 10% bij de populaties met verjonging). Dikwijls zijn dit zaden die niet vitaal zijn. 1908 
Het grootste verschil tussen beide groepen is terug te vinden tijdens jaar 2. Merendeel van de zaden zal 1909 
eerder in 2 jaar dan in 3 jaar rijpen, maar dit verschil is veel groter in de groep zonder verjonging.  1910 
 1911 
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1912 

1913 

 1914 
Figuur 4-67: Aandeel zaden in fase 1, 2 of 3 per werkelijke kegelleeftijd (A: jaar 1; B: jaar 2; C: jaar 3) voor 1915 

populaties zonder verjonging (groep 0) en populaties met verjonging (groep 1). De significante verschillen tussen 1916 
beide groepen worden weergegeven door a (p < 0,05) en b (p < 0,01). 1917 

A

B 

C 
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 1918 
Vitale zaden 1919 

In Tabel 4-22 is het aantal zaden per ontwikkelingsfase, klasse en populatie terug te vinden. Hierbij is 1920 
voornamelijk het aantal zaden met klasse 5 belangrijk omdat aangenomen wordt dat enkel deze zaden vitaal 1921 
zijn. 1922 
 1923 
Tabel 4-22: Aantal en percentage zaden per ontwikkelingsfase, klassen en populatie. 1924 
vitaliteitklasse populatie aantal zaden  percentage zaden(1) (%) 
   fase 1 fase 2 fase 3  fase 1 fase 2 fase 3 
klasse 1 Ekulunde 21 47 22  32,8 16,4 40,0 
 Kleszczele 1 40 104  2,3 30,5 45,6 
 Rossdach 20 37 122  31,3 24,2 46,9 
 Ascholdinger 4 44 78  30,8 34,9 45,1 
 Zutendaal 8 45 52  21,1 29,0 26,4 
 As 4 49 66  57,1 29,2 23,8 
 Markelo 10 42 112  14,9 33,3 45,5 
  Mantinge 5 70 106  12,5 44,0 40,8 
klasse 2 Ekulunde 0 23 10  0,0 8,0 18,2 
 Kleszczele 0 20 61  0,0 15,3 26,8 
 Rossdach 3 33 65  4,7 21,6 25,0 
 Ascholdinger 0 7 31  0,0 5,6 17,9 
 Zutendaal 0 15 39  0,0 9,7 19,8 
 As 0 40 67  0,0 23,8 24,2 
 Markelo 0 19 79  0,0 15,1 32,1 
  Mantinge 0 30 92  0,0 18,9 35,4 
klasse 3 Ekulunde 1 31 11  1,6 10,8 20,0 
 Kleszczele 0 14 29  0,0 10,7 12,7 
 Rossdach 12 17 29  18,8 11,1 11,2 
 Ascholdinger 0 4 27  0,0 3,2 15,6 
 Zutendaal 0 22 92  0,0 14,2 46,7 
 As 0 8 136  0,0 4,8 49,1 
 Markelo 6 13 38  9,0 10,3 15,4 
  Mantinge 0 8 59  0,0 5,0 22,7 
klasse 4 Ekulunde 11 151 0  17,2 52,6 0,0 
 Kleszczele 7 54 18  15,9 41,2 7,9 
 Rossdach 11 15 9  17,2 9,8 3,5 
 Ascholdinger 3 10 1  23,1 7,9 0,6 
 Zutendaal 3 31 4  7,9 20,0 2,0 
 As 0 10 3  0,0 6,0 1,1 
 Markelo 6 27 1  9,0 21,4 0,4 
  Mantinge 5 35 2  12,5 22,0 0,8 
klasse 5 Ekulunde 31 35 12  48,4 12,2 21,8 
 Kleszczele 36 3 16  81,8 2,3 7,0 
 Rossdach 18 51 35  28,1 33,3 13,5 
 Ascholdinger 6 61 36  46,2 48,4 20,8 
 Zutendaal 27 42 10  71,1 27,1 5,1 
 As 3 61 5  42,9 36,3 1,8 
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 Markelo 45 25 16  67,2 19,8 6,5 
  Mantinge 30 16 1  75,0 10,1 0,4 

(1) Het percentage wordt per klasse berekend op het totaal aantal zaden in een fase van een populatie. 1925 
 1926 
Figuur 4-68 geeft per populatie, leeftijd en ontwikkelingsfase het percentage vitale zaden (kwaliteitsklasse 5) 1927 
weer. De populaties zijn gerangschikt volgens afnemende verjonging. Mantinge uitgezonderd, produceert 1928 
elke populatie rijpe vitale zaden. Het percentage vitale zaden ligt hoger bij de populaties met een goede 1929 
verjonging. Bij de populaties zonder verjonging heeft enkel Markelo een relatief goede zaadvitaliteit. Slechts 1930 
drie populaties (Kleszcsele, Ekulunde en Markolo) produceren rijpe vitale zaden van drie jaar oud. Het is 1931 
opvallend bij deze populaties dat enkel in Ekulunde een laag percentage vitale fase 2-zaden van twee jaar 1932 
oud zijn terug te vinden. Bijna elke populatie heeft rijpe vitale zaden die een zaadontwikkeling van slechts 1933 
twee jaar doorliepen. Elke populatie bevat vitale fase 1- en fase 2-zaden van 1 jaar oud. 1934 
 1935 

 1936 
Figuur 4-68: Aanduiding per populatie van het aandeel vitale zaden per leeftijd en ontwikkelingsfase en dit in 1937 

relatie met het aantal struiken ≤ 0,5m (per ha) in die populatie (rechter as). 1938 
 1939 
Op Figuur 4-69 toont duidelijker aan dat, globaal gezien, de zaadvitaliteit daalt naarmate de 1940 
ontwikkelingsfase stijgt. In Ascholdinger en Rossdach is het percentage vitale zaden in fase 2 echter groter 1941 
dan in fase 1 en in Kleszczele en Ekulunde ligt het percentage hoger in fase 3 dan in fase 2.  1942 
 1943 
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 1944 
Figuur 4-69: Aandeel vitale zaden (%) per ontwikkelingsfase en per populatie. 1945 

 1946 
Figuur 4-70 en Figuur 4-71 illustreren voor de acht populaties de evolutie van het aandeel vitale zaden over 1947 
de drie opeenvolgende zaadfases (zaadfase 0 is hierbij de start van de ontwikkeling van het ovulum). Bij 4 1948 
populaties vindt de grootste terugval in vitale zaden plaats tussen fase 1 en 2, hiervan hebben er drie 1949 
populaties geen goede verjonging. Bij de overige 4 populaties is de terugval het grootst voor fase 1. In de 1950 
populaties met verjonging stijgt het aandeel vitale zaden ofwel tussen fase 1 en 2 (Ascholdinger en 1951 
Rossdach) ofwel tussen fase 2 en 3 (Kleszczele en Ekulunde). Aangezien alle zaden in hetzelfde jaar werden 1952 
bemonsterd kan dit wijzen op een jaarlijks verschil in ontwikkelingssucces. 1953 
 1954 

 1955 
Figuur 4-70: Evolutie van het percentage vitale zaden per zaadfase voor de vier populaties met verjonging. 1956 
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 1957 

 1958 
Figuur 4-71: Evolutie van het percentage vitale zaden per zaadfase voor de vier populaties zonder verjonging. 1959 

 1960 
Uit bovenstaande figuren is dikwijls niet duidelijk of er verschillen zijn tussen de populaties met en de 1961 
populaties zonder verjonging. Het uitmiddelen van het aandeel vitale zaden per bemonsterde struik binnen de 1962 
twee groepen toont echter aan dat er geen significante verschillen zijn tussen de twee groepen. Wanneer de 1963 
dataset wordt opgesplitst per zaadfase wordt duidelijk dat in zaadfase 1 en zaadfase 2 nog steeds geen 1964 
significante verschillen zijn tussen de beide groepen wat betreft het aandeel vitale zaden (Tabel 4-23). In 1965 
zaadfase 3 is het aandeel vitale zaden wel significant kleiner in de populaties zonder verjonging. Dit kan er 1966 
op wijzen dat de bottleneck tijdens de zaadontwikkeling in onze regio’s moet gezocht worden tussen fase 2 1967 
en fase 3. 1968 
 1969 
Tabel 4-23: Al dan niet significante verschillen in aandeel zaden (%) met klasse 5 in totaal en per zaadfase tussen 1970 
populaties met en populaties zonder verjonging (niet gepaarde t-test). 1971 

significantie (p) 
populaties met 

verjonging 
populaties zonder 

verjonging 
totaal >0,05 20,63 15,84 
zaadfase 1 >0,05 44,16 51,91 
zaadfase 2 >0,05 24,51 23,61 
zaadfase 3 <0,01 14,74 3,13 

 1972 
Predatie 1973 

Zowel predatie door Megastigmus bipunctatus (Figuur 4-72) als door mijten (Figuur 4-73) heeft invloed op 1974 
de zaadvitaliteit, er is echter geen duidelijk verband te leggen met de zaadvitaliteit in de verschillende 1975 
populaties (respectievelijk Figuur 4-74 en Figuur 4-75). Het aandeel geïnfecteerde zaden ligt in deze figuren 1976 
soms lager dan infectiegraden in Figuur 4-72 en Figuur 4-73 omdat deze infectiegraden zijn uitgemiddeld 1977 
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over de drie zaadfasen. Predatie door Megastigmus bipunctatus lijkt voornamelijk voor te komen bij zaden in 1978 
de laatste ontwikkelingfase, terwijl predatie door mijten eerder in fase 2 plaatsvindt. 1979 
 1980 

 1981 
Figuur 4-72: Aandeel zaden (%) geïnfecteerd met Megastigmus bipunctatus per zaadfase en per populatie. 1982 

 1983 

 1984 
Figuur 4-73: Aandeel zaden (%) geïnfecteerd met mijten per zaadfase en per populatie. 1985 
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 1988 
Figuur 4-74: Relatie tussen het aandeel zaden geïnfecteerd door Megastigmus bipunctatus en het aandeel vitale 1989 

zaden. 1990 
 1991 

 1992 
Figuur 4-75: Relatie tussen het aandeel zaden geïnfecteerd door mijten en het aandeel vitale zaden. 1993 

 1994 
Vergelijking tussen de populaties met en de populaties zonder verjonging geen significante verschillen op 1995 
vlak van infectiegraad door mijten en Megasigmus bipunctatus (p > 0,05). 1996 
 1997 

4.5.1.5 Bespreking 1998 

Verschillen tussen de populaties 1999 

Het belangrijkste verschil tussen de groep populaties met en de groep populaties zonder verjonging is de 2000 
leeftijdsverdeling van de struiken. De populaties in onze regio bestaan alle uit oudere struiken, terwijl de 2001 
verder gelegen populaties telkens een omgekeerde J-curve hebben op vlak van leeftijdsverdeling (dit alles in 2002 
de veronderstelling dat de grootte van een struik een maat is voor de leeftijd). Een omgekeerde J-curve wijst 2003 
op een min of meer continue verjonging. In de hogere leeftijdsklassen neemt het aantal struiken stelselmatig 2004 
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af. Bij de populaties zonder verjonging daarentegen is het aantal jonge struiken veel kleiner dan het aantal 2005 
oude struiken, wat op termijn zal leiden tot het verdwijnen van de populatie. 2006 
Andere kenmerken zoals dichtheid van volwassen struiken, vitaliteit, struikvorm, kegelbezetting leveren 2007 
geen opvallende verschillen tussen de twee groepen. 2008 
 2009 

Zaadanatomie en bepaling vitaliteitklassen 2010 

Drie verschillende zaadontwikkelingsfasen konden worden onderscheiden: de fase tussen de bestuiving en de 2011 
bevruchting, de fase na de bevruchting waarbij de elongatie van de suspensorcellen te zien is en de fase 2012 
waarin het zaad rijp is en het embryo met de twee cotylen duidelijk te onderscheiden is. Voor elke fase 2013 
konden vijf vitaliteitklassen gedefinieerd worden. Deze klassen geven de mate van verval van het zaad weer. 2014 
Waarschijnlijk zullen enkel zaden in de hoogste klasse potentieel vitaal zijn.  2015 
 2016 

Zaadfase als predictor 2017 

Naast de fasen gebaseerd op de zaadontwikkeling zijn er nog twee manieren om de zaden in te delen. 2018 
Enerzijds op basis van de leeftijd van de kegel en anderzijds op basis van de ontwikkeling van de kegel 2019 
(kleur en grootte). Beide methodes zijn eenvoudiger en hebben een sterke correlatie met de ontwikkeling van 2020 
het zaad. Het is echter dit laatste kenmerk dat de beste correlatie heeft met de zaadvitaliteit en dus de beste 2021 
predictor is voor deze vitaliteit. Zoals te verwachten is de correlatie binnen elke populatie sterk negatief. 2022 
Naarmate de het zaad in een hoger ontwikkelingstadium zit zal de kans groter worden dat het niet vitaal is. 2023 
Verschillen in zaadontwikkeling tussen de groep met en de groep zonder verjonging zullen dus sterk 2024 
verbonden zijn met de zaadfase. 2025 
 2026 

Verschil in ontwikkelingsnelheid 2027 

Er is tussen de groep met en de groep zonder verjonging een zeker verschil in ontwikkelingssnelheid. Bij 2028 
beide groepen zal het meeste zaad in twee jaar rijpen, maar deze versnelde rijping doet zich voornamelijk 2029 
voor bij de populaties met een slechte verjonging. Dit is het duidelijkst te zien in het tweede 2030 
ontwikkelingsjaar: de groep met verjonging heeft een significant hoger aandeel zaden in fase 2 dan de groep 2031 
zonder verjonging en vice versa voor fase 3. 2032 
 2033 

Verschil in het aandeel vitale zaden tussen groep met en groep zonder verjonging 2034 

In totaal is er geen significant verschil in aandeel vitale zaden tussen de groep populaties met en de groep 2035 
populaties zonder verjonging, hoewel het gemiddelde wel hoger ligt bij de groep met verjonging. Wanneer 2036 
de zaadfases echter apart worden beschouwd blijkt dat in zaadfase drie de zaadvitaliteit weldegelijk sterk 2037 
significant hoger is bij de groep met verjonging. Aangezien het aandeel vitale zaden min of meer gelijk loopt 2038 
tot en met fase 2 ligt het probleem van de zaadontwikkeling in onze regio’s tussen fase 2 en 3, met name bij 2039 
het uitgroeien van het embryo.  2040 
 2041 

Verschil in zaadpredatie 2042 
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Predatie door mijten en Megastigmus bipunctatus lijkt niet te verschillen tussen de twee groepen. 2043 
 2044 
Samenvattend kan gesteld worden dat het uitgroeien van het embryo een belangrijke bottleneck is bij de 2045 
zaadontwikkeling in onze regio’s. De zaden hebben hier, meer dan in de groep met verjonging, de neiging 2046 
om te rijpen in twee jaar dan in drie jaar. Door deze snellere ontwikkeling staat het zaad ook minder lang 2047 
bloot aan gevaren zoals predatie. Aangezien predatie echter weinig verschilt tussen de twee groepen is het 2048 
schijnbare voordeel van een snellere ontwikkeling hier niet aan de orde. Het is mogelijk dat de snellere 2049 
ontwikkeling het uitgroeien van het embryo hypothekeert. Temperatuur kan de ontwikkelingsnelheid van 2050 
zaad beïnvloeden. Dit zou de negatieve impact van temperatuur op de zaadvitaliteit die Verheyen et al. 2051 
(2009) waarnamen kunnen verklaren. 2052 
 2053 

4.5.2 Kieming 2054 

4.5.2.1 Inleiding 2055 

De kieming van de zaden is één van de laatste bottlenecks in de verjonging van jeneverbes. Om een 2056 
succesvolle verjonging te hebben is het in eerste instantie aangewezen dat de zaden terecht komen op 2057 
plaatsen waar jeneverbes kan groeien. Dit zijn theoretisch voornamelijk plaatsen met een (matig) droge, 2058 
voedselarme, minerale bodem (Weeda et al., 1985). De bodems mogen zowel zuur als kalkhoudend zijn 2059 
(Ward, 2007). Er is ook voldoende licht nodig (Grubb, 1996). 2060 
Voor de kieming van het zaad is het aangewezen dat het zaad terecht komt op open, kale, jonge bodem met 2061 
zo min mogelijk strooiselophoping en waar enkel de vroege successiestadia van vegetatieontwikkeling 2062 
voorkomen, met een open kruidlaag en weinig of geen dwergstruiken (Hommel et al., 2007). Een losse 2063 
bodemstructuur zoals aanwezig is bij stuifzanden is wellicht bevorderlijk voor goede wortelgroei (Hopster & 2064 
Greeve 1999). Wijdeven et al. (2002) geven aan dat het stuifzand een minimum dikte van 20 cm moet 2065 
hebben om verdere groei mogelijk te maken.  2066 
De zaden kunnen waarschijnlijk pas kiemen als ze, door o.a. grondberoering of verstuiving ondergewerkt 2067 
zijn (Hopster & Greeve 1999; Wijdeven et al. 2002), omdat afdekking van de zaden uitdroging kan 2068 
voorkomen (Hommel et al., 2007). Het zaad kan ook kiemen in spleten rondom stenen (Livinston, 1972). 2069 
Vochtigheidsgraad, bodemstructuur en lichtintensiteit zijn volgens Hopster & Greeve (1999) zeer belangrijk 2070 
voor de overleving van de jonge plantjes. Ook Breek (1978) kwam tot de conclusie dat de kans op kieming 2071 
en vestiging daalt bij een afnemend vochthoudend vermogen en een afnemende voedselrijkdom. Competitie 2072 
(licht, water, voedsel) met andere vegetatie kan het succes van verjonging verminderen (Thomas et al., 2073 
2007). Succesvolle verjonging kan daarom slechts plaatsvinden als de zaden buiten het wortelgebied van de 2074 
moederstruiken terecht komen (Gilbert 1980). Dichte vegetatie geeft ook bescherming aan kleine predatoren 2075 
zoals muizen (Thomas et al., 2007) en kan daarom nadelig zijn. 2076 
In de literatuur is terug te vinden dat verjonging van jeneverbes dikwijls voorkomt op plaatsen waar de 2077 
dynamiek verminderd is (Teeuwen, 2007). In koude en vochtige gebieden zoals Scandinavië leidde een 2078 
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gereduceerde begrazing tot een snelle expansie van jeneverbes (Rosén, 1988). Volgens Fitter & Jennings 2079 
(1975) kan verjonging optreden door initieel zware begrazing toe te passen, om naakte grond te creëren, en 2080 
daarna enkel zomerbegrazing toe te laten om competitieve vegetatie terug te dringen. Niet enkel het directe 2081 
effect van begrazing is belangrijk, maar ook de grondberoering door vertrappeling (Hommel et al., 2007) 2082 
Ook Ward (2007) vond dat zaailingen verschijnen tijdens of net na zware begrazing, maar ze blijven alleen 2083 
behouden als begrazing door vee of konijnen nadien sterk vermindert, of afwezig is. Geregelde verstoring 2084 
van de bodem door onregelmatige begrazing of erosie (Clifton et al., 1997) en door graven (Gilbert 1980), 2085 
helpen om de naakte grond te creëren die geschikt is als kiemplaats voor de jeneverbes (Thomas et al., 2086 
2007). Ook de voren die ontstaan bij het vellen en wegslepen van bomen kunnen geschikte kiemplaatsen 2087 
vormen (Teeuwen, 2007). 2088 
Volgens Ward (2007) kunnen open kale en arme bodems gecreëerd worden door het verwijderen van de rijke 2089 
bovenste lagen en competitieve vegetatie. Verheyen et al. (2005) concludeerden dat hoewel plaggen en 2090 
maaien open plekken kunnen creëren, deze bewerkingen alleen niet genoeg zijn om voor geschikte 2091 
kiemingsomstandigheden te zorgen, omdat de hoeveelheid open grond die daarbij gecreëerd wordt (20%) 2092 
niet voldoende is. Het bewerken van de bodem met een frees heeft echter een negatieve invloed, 2093 
voornamelijk op de oudere struiken, wat waarschijnlijk te wijten is aan wortelbeschadiging. Op proefvlakken 2094 
waar gefreesd werd is ook een sterke vergrassing waargenomen. De aanwezigheid van naakte grond is op 2095 
zich dus niet voldoende om tot een succesvolle verjonging te komen (Verheyen et al., 2005). 2096 

4.5.2.2 Doelstelling 2097 

De doelstelling van dit onderdeel is na te gaan of voorbehandeling van de bodem nodig is verjonging om 2098 
vanuit zaad kan bevorderen. Er wordt tevens onderzocht welke behandelingen het meest succesvol zijn. 2099 

4.5.2.3 Materialen en methoden 2100 

Proefopzet 2101 

Een zaaiproef moet meer inzicht verschaffen over de geschikte kiemingsomstandigheden van jeneverbes. 2102 
Om uit te zoeken of het beheer en terreinvoorbereiding invloed kan hebben op het kiemen van de planten 2103 
werden begin 2009 verschillende behandelingen uitgetest. Een gelijkaardig proefopzet loopt al in Nederland. 2104 
De behandelingen hebben een gradiënt van weinig inspanning (niets doen) tot zware inspanning: 2105 

• niets doen zonder omheining 2106 

• niets doen met omheining 2107 

• plaggen (verzuring blijft aanwezig) 2108 

• plaggen + bekalking (dolomietkalk) 2109 

• frezen na plaggen 2110 

• frezen na plaggen + bekalking (dolomietkalk) 2111 
De omheining heeft als doel zowel grote (vb. reeën) en kleine (vb. konijnen) grazers buiten te houden. 2112 
Hiervoor werd een van voldoende hoge omheining geïnstalleerd en die ook deels werd ingegraven. Bij het 2113 
plaggen werd humushoudende grond weggenomen tot op de zandlaag. Er werd bekalkt met 2000 kg/ha 2114 
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dolomietkalk (magnesiumcalciumcarbonaat: 48% CaO + MgO; 33% CaO; 15% MgO; korrels tot 6mm 2115 
diameter (Dolokorn®)). Om frezen na te bootsen werd de grond tot ongeveer 30 cm diep omgespit. 2116 
Elke behandeling werd 4 keer herhaald en werd uitgevoerd op een proefvlakje van 1 m². De proefvlakjes 2117 
werden nog eens in 4 subproefvlakken verdeeld en elk subproefvlakje werd bezaaid met kegels afkomstig 2118 
van één van de volgende vier populaties: Ekulunde, Kleszczele, Rossdach en As. Er werd zaad van 4 2119 
verschillende populaties gebruikt om de kans dat er voldoende vitaal zaad werd gebruikt te vergroten. Tabel 2120 
4-24 geeft de hoeveelheden kegels weer die per populatie per subproefvlakje werden gezaaid. De kegels 2121 
werden na zaaien voorzichtig, manueel onder gewerkt. 2122 
 2123 
Tabel 4-24: Aantal kegels per populaties per subproefvlak. 2124 
populatie aantal kegels per 

subproefvlak 
Ekulunde 25 
Kleszczele 20 
Rossdach 30 
As 30 
 2125 
De proefopzet werd in op twee verschillende plaatsen op zandbodem uitgevoerd, namelijk op de Mechelse 2126 
Heide en op Ten Haagdoornheide. 2127 
Onderstaande figuur (Figuur 4-76) toont de opstelling van de proefopzet. Op beide locaties werd gezocht 2128 
naar een geplagd stuk heide. Op de grens met de heide werd een omheining geplaatst en deels binnen, deels 2129 
buiten deze omheining werd de proef geïnstalleerd. De proefvlakken waar plaggen niet werd toegepast zijn 2130 
begroeid met struikhei van 50 tot 100 cm hoog. De andere behandelingen werden willekeurig over de rest 2131 
van de proefvlakjes verspreid. Ook de verdeling van de subproefvlakjes binnen één proefvlakje was 2132 
willekeurig. 2133 
 2134 
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    a r o r a r r a     r a r o o a a r     
                                                        
    
  Mechelse heide Ten Haagdoorn heide   
                                                              

Figuur 4-76: Proefopzet zaaiproef, enerzijds op de Mechelse heide en anderzijds op Ten Haagdoorn heide. De 2135 
proefvlakjes van 1m² werden telkens in 4 verdeeld en in deze subproefvlakjes werd zaad afkomstig van één van 2136 
de vier zaadbronnen (o: Ekulunde; p: Kleszczele; r: Rossdach; a: As) gezaaid. 2137 
 2138 
Tot twee jaar na het zaaien worden de zaailingen geteld om zo het kiemingspercentage per proefvlakje te 2139 
bepalen. Uiteindelijk zal verdere monitoring de overleving van de zaailingen nagaan. Onderstaande foto’s 2140 
(Figuur 4-77) illustreren de proefopzet in Ten Haagdoorn heide. 2141 
 2142 

  

Figuur 4-77: illustratie van de proefopzet van de zaaiproef in Ten Haagdoorn heide. 2143 
 2144 

Bepaling theoretisch kiemingspercentage 2145 

Om na te gaan in wat het theoretische kiemingspercentage van de zaden van de verschillende populaties is 2146 
werden zaadjes afkomstig van een 50-tal kegels per populatie opengesneden en onder de microscoop 2147 
bestudeerd. Op de zaden die volledig gevuld waren met wit embryo en endosperm werd een tetrazolium-test 2148 
uitgevoerd (Miller, 2004). 2149 
 2150 

Bepaling werkelijk kiemingspercentage 2151 
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Op regelmatige tijdstippen worden de verschillende proefvlakken onderzocht. Eventuele kiemplantjes 2152 
worden opgemeten en de locatie wordt bepaald, zodat de groei van elk individueel plantje verder kan 2153 
opgevolgd worden. 2154 

4.5.2.4 Resultaten 2155 

Theoretisch kiemingspercentage 2156 

Bij het onderzoek naar het kiemingspercentage van de gebruikte zaden werden verschillende variabelen van 2157 
de kegels en zaden opgemeten (Tabel 4-25). De grootste kegels werden teruggevonden in Kleszczele 2158 
(6,15mm), in Ekulunde de kleinste (3,6mm). Het gewicht van kegels per populatie is een stuk meer variabel. 2159 
In Rossdach kwamen de zwaarste voor en opnieuw in Ekulunde de lichtste (respectievelijk 64,35mg en 2160 
14.43mm). Het gemiddeld aantal zaden per kegel varieerde tussen 2,57 en 2,91. De lengte en het gewicht van 2161 
de zaden volgen min of meer de trends die ook bij de kegels werden waargenomen. 2162 
 2163 
Tabel 4-25: Algemene informatie m.b.t. de kegels en zaden gebruikt voor de zaaiproef. 2164 

populatie   
lengte kegel 

(mm) 
gewicht 

kegel (mg) 
aant zaden per 

kegel 
lengte zaad 

(mm) 
gewicht zaad 

(mg) 
Heiderbos gemiddelde 5,42 43,12 2,58 3,82 6,15 
  standaardafwijking 0,62 14,25 0,59 0,51 2,20 
  CV (%) 11,46 33,06 22,86 13,42 35,70 
Kleszczele gemiddelde 6,15 52,62 2,57 4,42 10,29 
  standaardafwijking 0,82 26,22 0,60 0,52 4,00 
  CV (%) 13,34 49,83 23,38 11,80 38,86 
Rossdach gemiddelde 5,62 64,35 2,62 4,09 9,24 
  standaardafwijking 0,58 18,44 0,71 0,39 3,26 
  CV (%) 10,39 28,66 27,20 9,66 35,23 
Ekulunde gemiddelde 3,61 14,43 2,91 3,62 5,78 
  standaardafwijking 0,91 9,72 0,53 0,72 2,06 
  CV (%) 25,13 67,39 18,19 19,93 35,71 

 2165 
Het theoretisch kiemingspercentage op basis van de tetrazolium-test is voor alle populaties bijzonder laag tot 2166 
nul (“aandeel rode zaden” in Tabel 4-26). Dit is opmerkelijk, aangezien het aandeel gevulde zaden met wit 2167 
embryo en endosperm (“aandeel witte zaden” in Tabel 4-26) overal betrekkelijk hoger was (tot 26,6% voor 2168 
Rossdach). 2169 
 2170 
Tabel 4-26: Informatie m.b.t. de vitaliteit van de zaden gebruikt voor de zaaiproef. 2171 

populatie 
totaal aantal 

onderzochte zaden 
aantal 

zaden wit 
aandeel witte 

zaden (%) 
aantal zaden 
rood na test 

aandeel rode 
zaden (%) 

Heiderbos 155 1 0.65 0 0 
Kleszczele 139 6 4.32 0 0 
Rossdach 139 37 26.62 2 1.44 
Ekulunde 155 6 3.87 0 0 

 2172 
Werkelijk kiemingspercentage 2173 

Voorlopig werden nog geen kiemplanten waargenomen (laatste controle eind 2009). De eerste kieming is 2174 
echter pas te verwachten in het voorjaar van 2010. 2175 
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4.5.2.5 Opvolging 2176 

In 2010 en 2011 wordt telkens in de zomer nagegaan of er zaden zijn gekiemd. Bij voldoende kieming 2177 
kunnen conclusies genomen worden met betrekking tot de geschikte bodembewerkingen. Verdere opvolging 2178 
van de kiemplanten zal ook aantonen welke uitgangssituaties de overleving van de kiemplanten het meest 2179 
bevorderen. 2180 
 2181 

4.6 VOORSPELLING VAN DE IMPACT VAN VERSCHILLEND BEHEER- 2182 

EN BELEIDSCENARIO OP DE TOEKOMSTIGE STATUS VAN 2183 

JENEVERBES IN VLAANDEREN 2184 

4.6.1 Inleiding 2185 

Elk organisme heeft naast voedsel, water en energie ook een habitat nodig waar het kan leven (Hunter & 2186 
Gibbs, 2007). Habitatverlies is echter een van de primaire omgevingsoorzaken voor de achteruitgang van 2187 
biodiversiteit op locale, regionale en globale schaal (Balmford et al., 2005). Ook voor jeneverbes geldt dat 2188 
het verdwijnen van geschikt habitat en de degradatie van het habitat op plaatsen waar jeneverbes voorkomt 2189 
in Vlaanderen een belangrijke oorzaak zijn van de achteruitgang (Verheyen et al., 2005). Natuurbeheerders 2190 
kunnen meestal aan de noden van een organisme tegemoet komen door gewoon het type of de verschillende 2191 
types van ecosysteem dat het gebruikt als habitat te in stand te houden of te herstellen (Hunter & Gibbs, 2192 
2007). Ecosysteembeheer moet daarom de ruggengraat zijn van programma’s die het behoud van 2193 
biodiversiteit en soorten vooropstellen (Hunter & Gibbs, 2007). 2194 
In het geval van jeneverbes zijn in onze contreien kalkgraslanden en, voornamelijk, heidegronden geschikte 2195 
ecosystemen (zie hoofdstukken 3, 4.1 en 4.5). Het duurzaam behoud van jeneverbes zal daarom sterk 2196 
samenhangen met het behoud en herstel van deze ecosystemen in Vlaanderen. 2197 
Heide is een cultuurlandschap. Het eeuwenlange gebruik van dit ecosysteem zorgde constant voor een of 2198 
ander vorm van verstoring, die de successie naar bos tegenging, en voor een voldoende laag 2199 
nutriëntengehalte door o.a. afvoer van maaisel (Hermy et al., 2004). Dit zijn nu nog steeds de 2200 
randvoorwaarden voor het behoud ervan. 2201 
De laatste 150 jaar heeft ontginning van de heide door o.a omvorming tot landbouwgrond en bebossing de 2202 
oppervlakte heide in Vlaanderen en Nederland met 95% doen afnemen (Odé et al., 2001 in Hermy et al., 2203 
2004). Dit kan een verklaring zijn waarom nu veel jeneverbes, waarschijnlijk als restpopulatie, terug te 2204 
vinden is in ongeschikt habitat zoals bos (hoofdstuk 4.1). Om de huidige populaties te beschermen kan zich 2205 
daarom ook ecosysteemherstel opdringen, hoewel dergelijke projecten een grote kost met zich kunnen 2206 
meebrengen (Hunter & Gibbs, 2007). In het geval van de omvorming van bos naar heide moeten de bomen 2207 
gerooid worden, maar ook de nutriëntenafvoer dient te gebeuren (Hermy et al., 2004). Vervolgbeheer zal 2208 
noodzakelijk zijn om de heide, na herstel, te behouden (Hermy et al., 2004). Het doel van een herstelactie 2209 
moet ook op voorhand duidelijk zijn (Hunter & Gibbs, 2007): wordt bijvoorbeeld het hele landschap 2210 
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omgevormd naar heide of enkel een beperkte oppervlakte rond de jeneverbessen zelf. De kosten tussen beide 2211 
doelstellingen zullen aanzienlijk verschillen, maar natuurlijk ook het resultaat. 2212 
Beheerders hopen dikwijls dat door het herstellen van de ecosysteemfunctie, de meeste soorten typisch voor 2213 
dit systeem zullen terugkeren (Menges, 2008). Dit is mogelijk voor gebieden die slechts matig gedegradeerd 2214 
zijn en waar soorten die nog aanwezig waren op het gebied zullen uitbreiden door het ecosysteemherstel 2215 
(Menges, 2008). Deze passieve aanpak rekent op verjonging vanuit zaadbanken en zaadverbreiding om 2216 
ecosystemen toe te laten om een zichzelf terug op te bouwen als antwoord op het herstel van een passend 2217 
verstoringregime (Menges, 2008). Herstelinspanningen die afhankelijk zijn van zaadverbreiding zijn meer 2218 
succesvol wanneer er een goede verbinding is tussen herstelde sites en sites die dienen als zaadbronnen 2219 
(Muller et al., 1998). Toch zal translocatie dikwijls een noodzakelijke component zijn van het herstel 2220 
(Menges, 2008). Translocatie is de verzamelnaam voor introductie (het opzettelijk introduceren van 2221 
organismen in het gebied om een nieuwe populatie te vestigen), herintroductie (het opnieuw vestigen van een 2222 
uitgestorven populatie) en het vergroten van een te kleine populatie (Menges, 2008). Het belangrijkste doel 2223 
van het laatste is het verhogen van een lokale populatiegrootte, terwijl introductie en herintroductie eerder 2224 
het verhogen van het aantal populaties nastreven en eventueel ook een gunstige metapopulatiedynamiek 2225 
willen versterken (Menges, 2008). Het uiteindelijke doel van deze activiteiten is het bekomen van 2226 
levensvatbare, zichzelf onderhoudende populaties (Gordon, 1996; Menges, 2008). Gezien de lage 2227 
zaadvitaliteit van jeneverbes zullen translocaties zeker aan de orde zijn om zowel bestaande populaties uit te 2228 
breiden als populaties bij te creëren. 2229 
Dit hoofdstuk gaat bespreekt de acties die kunnen ondernomen worden om jeneverbes te behouden in 2230 
Vlaanderen. Enerzijds komen de acties aan bod die het habitat- en ecosysteemherstel bewerkstelligen, maar 2231 
anderzijds krijgen ook de translocaties hier een plaats. 2232 
 2233 

4.6.2 Doelstelling 2234 

De vorige hoofdstukken belichtten de verschillende facetten die verduidelijken waar het beheer van 2235 
jeneverbes rekening mee moet houden. Zowel op vlak van beheer van bestaande populaties, genetische 2236 
diversiteit en voortplantingsproblematiek kunnen hieruit richtlijnen gedestilleerd worden. Niet elke populatie 2237 
moet echter op een zelfde manier behandeld worden en tevens zal, op basis van verschillende criteria, 2238 
moeten bepaald worden waar de beperkte middelen het beste ingezet worden. Een jeneverbespopulatie in een 2239 
woonzone zal bijvoorbeeld niet op dezelfde manier moeten en kunnen behandeld worden als een populatie 2240 
op heide in een groene bestemming op het gewestplan. De hoofddoelstelling van dit hoofdstuk is om voor 2241 
elke populatie in Vlaanderen een specifiek beheer voor te stellen dat het voortbestaan van jeneverbes in 2242 
Vlaanderen op de middenlange termijn waarborgt, zonder onevenredig veel inspanning te leveren. In de 2243 
praktijk moet daarbij worden nagegaan wat, afhankelijk van het beheer, de toestand van jeneverbes zal zijn 2244 
binnen ongeveer 20 jaar in vergelijking met de huidige toestand. Hiervoor wordt een antwoord gezocht op 2245 
volgende onderzoeksvragen: 2246 
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1. Hoe kan de status van een jeneverbespopulatie bepaald worden aan de hand van de beschikbare 2247 
gegevens en hoe kan de evolutie van de populaties gemodelleerd worden? 2248 

2. Welke invloed hebben welbepaalde beheermaatregelen op de populatiestatus binnen ongeveer 20 2249 
jaar? 2250 

3. Wat is de toestand van jeneverbes in Vlaanderen binnen ongeveer 20 jaar als er geen actie wordt 2251 
ondernomen? 2252 

4. Wat zijn de criteria waaraan een populatie moet voldoen om een welbepaalde behandeling te 2253 
krijgen? 2254 

4.6.3 Materialen en methoden 2255 

Figuur 4-78 geeft schematisch weer wat de verschillende stappen zijn om tot het meest geschikte 2256 
beheerscenario te komen. Een eerste stap is de beschrijving van de huidige toestand van jeneverbes in 2257 
Vlaanderen. De in hoofdstuk verzamelde informatie voorziet hiervoor de nodige gegevens. De volgende stap 2258 
is de uitwerking van het beheerscenario. Uiteindelijk wordt de toestand van jeneverbes in Vlaanderen 2259 
bekomen voor verschillende beheerscenario’s en kan bepaald worden welk scenario het gewenste en meest 2260 
realistische resultaat oplevert. Er wordt rekening gehouden met een periode van 23 jaar omdat uit de studie 2261 
van Verheyen et al. (2005) mortaliteitsgegevens van jeneverbes over deze periode bekend zijn. 2262 
 2263 

 2264 
Figuur 4-78: Schematisch overzicht algemeen beheerscenario. 2265 

 2266 
De verschillende stappen die in het beheerscenario per populatie worden doorlopen zijn in onderstaande 2267 
Figuur 4-79 weergegeven. Het scenario heeft twee types input: enerzijds de specifieke populatiekenmerken, 2268 
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die voornamelijk de populatiestatus zullen beschrijven en anderzijds de locatiekenmerken, die zullen bepalen 2269 
welk beheer op welke populatie wordt toegepast. 2270 
 2271 

 2272 
Figuur 4-79: Schematisch overzicht beheerscenario per populatie. 2273 

 2274 
Staat van instandhouding 2008 2275 

Om de invloed van beheermaatregelen te kunnen onderzoeken moet op een objectieve manier de staat van 2276 
instandhouding kunnen vast gesteld worden. Dit gebeurt aan de hand van volgende populatiekenmerken 2277 
(gebaseerd op de instandhoudingdoelstellingen (IHD) voor jeneverbes, opgesteld door de Vlaamse 2278 
Overheid): 2279 

• Aantal struiken in een populatie 2280 

• Aandeel vitale struiken 2281 

• Aandeel vrouwelijke struiken in een populatie 2282 

• Verjonging 2283 

• Bodembedekking 2284 

• Kroonsluiting 2285 
Onderstaande tabel (Tabel 4-27) geeft de criteria die per populatiekenmerk de staat van in standhouding 2286 
bepalen. Het kenmerk met de laagste staat van instandhouding bepaalt de algemene staat van instandhouding 2287 
van de populatie. Deze tabel volgt in grote lijnen de opgestelde criteria die voor de 2288 
instandhoudingdoelstellingen (IHD) werden opgesteld. Categorie A en B staan respectievelijk voor een 2289 
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goede staat van instandhouding en een voldoende staat van instandhouding, C voor een gedegradeerde staat 2290 
van instandhouding. Door de slechte staat van jeneverbes zal het grootste deel van de populaties automatisch 2291 
in categorie C vallen. Daarom werd deze opgesplitst in C+ (gedegradeerd) en C- (sterk gedegradeerd). Dit 2292 
laat toe om toch een onderscheid te maken tussen deze populaties en na te gaan of beheer invloed heeft op de 2293 
toekomstige staat van instandhouding. De laatste categorie (┼ of afgestorven) dient om de populaties aan te 2294 
duiden die in 2031 zijn verdwenen. 2295 
 2296 
Tabel 4-27: staat van instandhouding van de verschillende populatiekenmerken met (A) goed; (B) voldoende; 2297 
(C+) matig gedegradeerd; (C-) sterk gedegradeerd; (┼) afgestorven. 2298 
 Staat van instandhouding 
Kenmerk A B C+ C- ┼ 
Populatiegrootte 
 
 

≥ 100 ex. ≥ 100 < 100 ex. 
≥ 5 ex. 

< 5 ex. 
≥ 1 ex. 

0 ex. 

Aandeel vitale 
struiken 
 

≥ 75% < 75% 
≥ 50% 

< 50% 
≥ 25% 

< 25%  

Aandeel vrouwelijke 
struiken 
 

≤ 80% 
≥ 20% 

≤ 80% 
≥ 20% 

> 80% of 
< 20% 

> 80% of 
< 20% 

 

Verjonging(1) 
 

≥ aantal adulten < aantal adulten zaailingen afwezig zaailingen afwezig  

Bodembedekking 
 
 

< 25% ≥ 25% 
< 50% 

≥ 50% 
< 75% 

≥ 75% 
 

 

Kroonsluiting < 25% ≥ 25% 
< 50% 

≥ 50% 
< 75% 

≥ 75% 
 

 

(1) verjonging = alle struiken korter dan 0,5 m. 2299 
 2300 
Het aantal struiken in een populatie is een belangrijke maat voor de kans op overleven. Een populatie heeft 2301 
een minimum aantal individuen nodig om zichzelf in stand te kunnen houden (Shaffer, 1981). In de literatuur 2302 
werd geen eenduidige informatie gevonden met betrekking tot de minimumgrootte van een leefbare 2303 
populatie. Ward (1973) beschouwde 100 individuen in een populatie als het minimum om als leefplaats te 2304 
kunnen dienen voor invertebraten en plantengemeenschappen die geassocieerd worden met 2305 
jeneverbesstruweel. Dergelijke populaties worden als ecologisch waardevol beschouwd. Onder andere op 2306 
basis van deze studie wordt 100 individuen als minimum genomen voor een goede staat van instandhouding 2307 
door de IHD. Om compatibel te zijn met de IHD voor jeneverbes wordt ook in dit model arbitrair 100 2308 
exemplaren (volwassen struiken) als ondergrens gekozen voor een leefbare populatie. 2309 
Een tweede factor is de vitaliteit van de struiken. Een populatie met enkel kwijnende struiken zal 2310 
hoogstwaarschijnlijk een veel lagere overlevingskans hebben dan een populatie met een groot aandeel vitale 2311 
struiken. 2312 
Om van een duurzame populatie te kunnen spreken is er verjonging nodig. Belangrijk hierbij is de input van 2313 
zaad, meestal afkomstig van struiken van de populatie zelf. Dit impliceert dat er zowel vrouwelijke als 2314 
mannelijke struiken aanwezig zijn. Deze voorwaarde wordt uitgedrukt als het aandeel vrouwelijke struiken, 2315 
dat tussen 0,2 en 0,8 moet liggen. 2316 
Input van zaad alleen is niet genoeg, de verjonging moet minstens ook gerealiseerd worden. Dit kan afgeleid 2317 
worden uit de aanwezigheid van kiemplanten en juveniele struiken (struiken jonger van 10 jaar). Een 2318 
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duurzame populatie heeft een leeftijdsverdeling in de vorm van een omgekeerde J-curve, waarbij het aantal 2319 
jonge struiken groter is dan het aantal volwassen struiken. In deze studie werd als ondergrens voor een goede 2320 
staat van instandhouding een aantal kiemplanten en juveniele struiken genomen dat gelijk is aan het totaal 2321 
aantal volwassen struiken in een populatie. 2322 
Ten slotte zijn ook de directe omgevingsfactoren van de populatie belangrijk voor zijn instandhouding, met 2323 
name de bodembedekking en de kroonsluiting, die respectievelijk invloed zullen hebben op de kieming van 2324 
de zaden en de vitaliteit van de struiken. 2325 
 2326 

Model en effecten van beheer 2327 

De grootte van een populatie wordt bepaald door de verhouding van verjonging en mortaliteit van de 2328 
individuen. Verschillende beheeracties kunnen hierop invloed hebben. 2329 
 2330 
Mortaliteit 2331 
Verheyen et al. (2005) berekenden na een vergelijking van twee inventarisaties, respectievelijk in 1980 en 2332 
2003, een gemiddelde mortaliteit van 46% over 23 jaar. De opnames in 2008 (hoofdstuk 4.1) deelden de 2333 
struiken in vier vitaliteitklassen in: dood, kwijnend, matig vitaal en vitaal. De mortaliteit in de lagere 2334 
vitaliteitklassen zal groter zijn dan in de hogere klassen. Voor dit model werd in de matig vitale klasse een 2335 
mortaliteit van 46% aangenomen, in de kwijnende klasse werd deze verdubbeld en in de vitale klasse 2336 
gehalveerd. 2337 
In het model werd niet de mortaliteit maar de overlevingskans van een struik gebruikt, wat overeenkomt met 2338 
1 - mortaliteit. Tabel 4-28 geeft de overlevingskansen van de struiken per vitaliteitklasse over 23 jaar. De 2339 
overleving zal niet alleen afhankelijk zijn van de huidige vitaliteitstatus, maar ook van de kroonsluiting. 2340 
Daarom verhoogt de overlevingskans met 0,1 wanneer de kroonsluiting kleiner is dan 25%. Deze 0,1 moet 2341 
beschouwd worden als een gemiddelde waarde. Aangezien jeneverbes een lichtboomsoort is zal ze over het 2342 
algemeen positief reageren op vrijstelling. Er zullen echter ook struiken zijn die deze verandering niet meer 2343 
kunnen verwerken en waarvan de vitaliteit zal dalen. 2344 
 2345 
Tabel 4-28: Overlevingskans afhankelijk van de vitaliteitklasse. 2346 
vitaliteitklasse overlevingskans 

bij kroonsluiting 
> 25% 

overlevingskans 
bij kroonsluiting 

≤ 25% 
dood (0) 0 0 

kwijnend (1) 0,08 0,18 
matig vitaal (2) 0,54 0,64 

vitaal (3) 0,77 0,87 
 2347 
Aan de hand van deze cijfers kan voor elke vitaliteitklasse van een populatie, op basis van de gegevens van 2348 
2008, berekend worden hoeveel struiken van deze klassen in 2031 nog aanwezig zijn aan de hand van 2349 
volgende formule 2350 
 2351 
Ya=Xa*oa 2352 
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 2353 
Met 2354 
Ya: aantal struiken met vitaliteit a in 2031 2355 
Xa: aantal struiken met vitaliteit a in 2008 2356 
oa: overlevingskans voor struiken met vitaliteit a 2357 
a: vitaliteitklasse (dood (0), kwijnend (1), matig vitaal (2) of vitaal(3)) 2358 
 2359 
Voor elke populatie is het aantal individuen in 2031 (A) dan gelijk aan 2360 
 2361 
A=∑a (Ya) 2362 
 2363 
Aan de hand van deze gegevens kan eenvoudig het aandeel vitale struiken van de populatie in 2031 en 2364 
uiteindelijk de populatiestatus in 2031 berekend worden. 2365 
 2366 
Verjonging 2367 
Bij nagenoeg geen enkele populatie werd verjonging vastgesteld. Dit is o.a. te wijten aan de slechte 2368 
zaadkwaliteit. Het is echter wel mogelijk dat verjonging over het hoofd werd gezien. Van Dijck (1982) 2369 
berekende dat een vrouwelijke jeneverbesstruik, bij geschikte kiemingsomstandigheden, per jaar gemiddeld 2370 
0,0067 vitale, reproducerende (+/- 10 jaar) individuen voortbrengt. Hierbij hield hij rekening met 2371 
zaadzetting, zaadvitaliteit en veldoverleving van de kiemplanten en jonge individuen. Dit wil zeggen dat er, 2372 
zeker in grote populaties, af en toe verjonging optreedt. Hoewel dit niet werd waargenomen op de 2373 
veldcampagne, worden deze cijfers toch meegenomen in de berekening van de toekomstige staat van 2374 
instandhouding van de populaties. Op plaatsen waar de bodembedekking kleiner is dan 25% zal elke 2375 
vrouwelijke struik, wanneer voor haar nakomelingen een m/v-ratio=1 wordt genomen, op 23 jaar 0,0872 2376 
volwassen struiken (evenveel mannelijke als vrouwelijke) en 0,698 jonge struiken (verjonging) voortbrengen 2377 
(naar van Dijck, 1982). In deze cijfers zijn ook de nakomelingen verrekend van vrouwelijke struiken die 2378 
afkomstig zijn van verjonging en ondertussen, na 10 jaar, ook zaad produceren. 2379 
 2380 
Het model zoals het hier wordt voorgesteld gaat ervan uit dat de beschaduwing en bodembekking dezelfde 2381 
blijven. Dit is het bussines as usual (BAU) beheer. 2382 
De beheervormen die in het kader van dit beslissingskader zullen worden besproken zijn vrijstellen, open 2383 
grond creëren en behouden en bijplanten. Dit model kan het effect van een vierde mogelijke 2384 
beheermaatregel, (her)introductie, niet berekenen. 2385 
Als houvast voor het beheer is het nuttig om aan te geven wat een geschikte minimale oppervlakte is die in 2386 
functie van jeneverbes moet beheerd worden. In het Heiderbos heeft elke struik ongeveer 20m² ter 2387 
beschikking. Veldwaarnemingen leren echter dat de dichtheid daar niet zo hoog is en dat op verschillende 2388 
plaatsen grotere oppervlaktes zijn waar geen jeneverbes staat. Om deze reden kan aangenomen worden dat 2389 
het volstaat om een oppervlakte van 10m² per struik samen met een zone van 20m breed rond de buitenste 2390 
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struiken van een populatie in functie van jeneverbes te beheren. De buffer van 20m rond de struiken moeten 2391 
er voor zorgen dat de struiken voldoende licht ontvangen. 2392 
 2393 
Vrijstellen 2394 
In alle populaties met een kroonsluiting groter dan 25% worden de bomen in een straal van 20m rond de 2395 
struiken verwijderd. Op deze oppervlakte wordt in de komende jaren alle opslag van andere boom- en 2396 
struiksoorten verwijderd. 2397 
 2398 
Open grond creëren en behouden 2399 
In alle populaties met een bodembedekking groter dan 25% wordt ervoor gezorgd dat er constant een 2400 
significant deel (minimum 25%) van de bodem in de omgeving van de populatie open gehouden wordt (o.a. 2401 
door plaggen). Praktisch: wanneer voor een populatie de minimale te beheren oppervlakte 120m² moet er 2402 
constant 30m² binnen deze populatie open grond bevatten. Dit beheer wordt enkel uitgevoerd nadat ook, 2403 
indien nodig, het vrijstellen heeft plaatsgevonden. Dit zorgt voor geschikte kiemingsomstandigheden 2404 
(hoofdstuk 4.5), waardoor er kans is op spontane verjonging.  2405 
 2406 
Bijplanten 2407 
Deze maatregel vult een populatie aan tot 100 individuen. Dit beheer wordt enkel uitgevoerd nadat ook, 2408 
indien nodig, het vrijstellen en creëren van open grond heeft plaatsgevonden. 2409 
In het model wordt deze maatregel in rekening gebracht door in 2031 elke populatie met minder dan 100 2410 
individuen aan te vullen tot 100. De aangeplante exemplaren behoren tot de vitale klasse, worden als 2411 
volwassen struiken beschouwd en tevens wordt er vanuit gegaan dat er evenveel mannelijke als vrouwelijke 2412 
struiken worden aangeplant. Uit het voorgaande volgt nog dat voor een populatie van 100 struiken ongeveer 2413 
0,5 ha in functie van jeneverbes moet beheerd worden. Het spreekt voor zich dat dit niet in alles situaties 2414 
haalbaar zal zijn. 2415 
 2416 

Locatiekenmerken 2417 

De voorgaande paragrafen handelden over de berekening van de populatiestatus, zowel in 2008 als in 2031, 2418 
en de invloed hierop van drie beheervormen. Nu wordt aan de hand van de locatiekenmerken van de 2419 
omgeving waar de populaties voorkomen (zie hoofdstuk 4.1) bepaald welke beheervorm in welke populatie 2420 
kan worden toegepast. 2421 
 2422 
Habitat 2423 
Het habitat zegt iets over de wijdere omgeving van de populatie. Deze informatie is nuttig bij het inschatten 2424 
van de kansen op uitbreiding van de populatie (zowel op natuurlijke als op onnatuurlijke wijze). Het spreekt 2425 
voor zich dat een populatie meer kansen zal krijgen in een heidegebied dan in bosgebied. De wijdere 2426 
omgeving van een populatie werd op basis van de biologische waarderingskaart bepaald. Tabel 4-29 toont de 2427 
indeling in habitats zoals ze ook in de BWK voorkomen. 2428 
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 2429 
Tabel 4-29: indeling van de habitats volgens de BWK op basis van uitbreidingsmogelijkheden voor jeneverbes 2430 
score Omschrijving BWK 

3 uitbreidingsmogelijkheden heide; duinen 
2 uitbreidingsmogelijkheden mits 

beheer/vrijstellen 
naaldhout; loofhout; struwelen; graslanden 

1 geen uitbreidingsmogelijkheden urbane gebieden; akkers 
 2431 
Connectiviteit 2432 
Op basis van de berekende connectiviteit kan elke populatie opnieuw in een klasse ingedeeld worden (Tabel 2433 
4-30). Elke klasse krijgt een score en naarmate deze stijgt is de situatie voor de populatie gunstiger. 2434 
 2435 
Tabel 4-30: Waarde van de connectiviteitklassen. 2436 
connectiviteit score 

[0,10] 1 
]10,100] 2 

]100,1000] 3 
]1000,10000[ 4 
 2437 
Beleid 2438 
De factor beleid is in belangrijke mate bepalend voor geldende prioriteiten van de locatie en de haalbaarheid 2439 
van voorziene maatregelen. Er onderscheiden zich drie delen: gewestplanbestemming, habitatrichtlijn- of 2440 
VEN-gebied en eigenaar. De scores worden respectievelijk in Tabel 4-31, Tabel 4-32 en Tabel 4-33 2441 
weergegeven. 2442 
 2443 
Tabel 4-31: Waarden van de klassen op basis van gewestplanbestemming. 2444 

score gewestplanbestemming 
1 woon(uitbreiding)gebieden, industriegebieden, recreatiegebieden 
2 agrarische gebieden 
3 combinatie van gewestplanbestemmingen met score 4 en score 1 

of 2 
4 natuur- en bosgebieden en militaire gebieden 

 2445 
Tabel 4-32: Waarden van de klassen op basis van habitatrichtlijngebieden. 2446 

score habitatrichlijngebied 
1 niet in habitatrichtlijngebied 
2 in habitatrichtlijn- of VEN-gebied 
3 in habitatrichtlijngebied met jeneverbesstruwelen als 

doelvegetatie 
 2447 
Tabel 4-33: Waarden van de klassen op basis van het soort beheerder. 2448 
score beheerder 

1 privé of niet geweten 
2 beheerd door ANB (Vlaamse Overheid is geen eigenaar) 
3 beheer door ANB (Vlaamse Overheid is eigenaar) of 

beheerd door terreinbeherende natuurvereniging 
 2449 
Beheerscenario’s 2450 

Dit onderdeel levert de criteria die bepalen of een populatie al dan niet behandeld worden en wat deze 2451 
behandeling inhoudt. Onderstaande scenario’s combineren verschillende criteria, gebaseerd op de 2452 
locatiekenmerken. 2453 
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 2454 
BAU 2455 
In dit scenario krijgt geen enkele populatie een behandeling. Dit is een weergave van het toekomstig uitzicht 2456 
van jeneverbes in Vlaanderen wanneer geen enkele actie ondernomen wordt. 2457 
 2458 
Scenario 1 2459 
In deze reeks wordt elke populatie behandeld als dat op basis van de populatiekenmerken nodig blijkt. 2460 
Locatiekenmerken hebben geen invloed 2461 
Scenario 1.1: vrijstellen 2462 
Scenario 1.2: vrijstellen + open grond 2463 
Scenario 1.3: vrijstellen + open grond + bijplanten 2464 
Scenario 1.3 is uiteindelijk de uitkomst wanneer, waar nodig, elke beheeractie wordt uitgevoerd, ongeacht de 2465 
locatiekenmerken. 2466 
 2467 
Scenario 2 en 3:gemengde scenario’s 2468 
De volgende twee scenario’s maken gebruik van ingewikkeldere criteria op basis van type beheerder en 2469 
eigenaar, habitat, gewestplanbestemming en habitatrichtlijngebied (Tabel 4-34): 2470 

• Scenario 2 heeft de strengste criteria. Vrijstellen gebeurt enkel op gebieden in beheer van ANB of 2471 
een terreinbeherende natuurvereniging, het creëren van open grond enkel op gebieden in beheer van 2472 
ANB of een terreinbeherende natuurvereniging, met een groene of gedeeltelijk groene 2473 
gewestplanbestemming en die gelegen zijn in habatitrichtlijngebied. Bijplanten wordt enkel 2474 
uitgevoerd in beheer zijn van ANB of van een terreinbeherende natuurvereniging, die een groene of 2475 
gedeeltelijk groene gewestplanbestemming hebben, die gelegen zijn in habitatrichtlijngebied en 2476 
waar, op basis van de habitat, de jeneverbespopulatie uitbreidingsmogelijkheden heeft. 2477 

• Scenario 3 is hetzelfde als scenario 2 maar het creëren van open grond en het bijplanten is niet meer 2478 
afhankelijk van het al of niet aanwezig zijn van habitatrichtlijngebied. 2479 

 2480 
Tabel 4-34: Samenvatting van de beheerscenario’s op basis van de scores van de verschillende criteria. Bij (O) 2481 
wordt de behandeling in alle gevallen uitgevoerd. 2482 
  behandeling 
scenario criteria vrijstellen open grond bijplanten 
scenario 2 habitat O O 2 of 3 
 gewestplan O 3 of 4 3 of 4 
 habitatrichlijn en VEN O 2 of 3 2 of 3 
 beheerder 2, 3 of 4 2, 3 of 4 2, 3 of 4 
scenario 3 habitat O O 2 of 3 
 gewestplan O 3 of 4 3 of 4 
 habitatrichlijn en VEN O 1, 2 of 3 1, 2 of 3 
 beheerder 2, 3 of 4 2, 3 of 4 2, 3 of 4 
 2483 
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4.6.4 Resultaten 2484 

Tabel 4-35 toont de impact van de verschillende behandelingen wanneer geen criteria worden gebruikt. 2485 
Links is de oorspronkelijke situatie in 2008 te zien, met daarnaast het BAU-scenario. De huidige toestand is 2486 
slecht aangezien 60 populaties een staat C- hebben en geen enkele populatie heeft staat B of beter. Wanneer 2487 
er geen actie ondernomen wordt zullen, tegen 2031, 18 van deze populaties verdwenen zijn. Het vrijstellen of 2488 
creëren van open grond verandert dit in licht positieve zin, maar er zullen nog steeds 17 populaties afsterven. 2489 
Wanneer overal waar nodig wordt bijgeplant tot 100 individuen zal er, logischerwijs, wel een grote 2490 
verbetering plaats vinden: 47 populaties bevinden zich in een voldoende staat van instandhouding (B). Het 2491 
spreekt voor zich dat hierbij een grote inspanning moet geleverd worden: in 63 populaties worden in totaal 2492 
5641 struiken aangeplant. 2493 
In de tabel zijn ook de oorzaken waardoor geen goede staat van instandhouding (A) wordt bereikt. De 2494 
belangrijkste oorzaak is voornamelijk te zoeken bij de slechte verjonging in de populaties (slechts één 2495 
populatie, in de Kattevennerheide, telt meer jonge struiken dan volwassen struiken), gevolgd door de 2496 
populatiegrootte. Ook in 2031 blijft verjonging de belangrijkste beperkende factor. Kenmerken die met 2497 
gepast beheer te beïnvloeden zijn (kroonsluiting, bodembedekking, populatiegrootte, aandeel vitale struiken 2498 
en aandeel vitale struiken) hebben, voornamelijk volgens scenario 1.3, bij de meeste populaties geen 2499 
negatieve invloed meer op de staat van instandhouding. 2500 
 2501 
Tabel 4-35: Aantal populaties in de verschillende staten van instandhouding, geleverde inspanning en oorzaak 2502 
van staat van instandhouding, afhankelijk van het gevolgde deelscenario van scenario 1.  2503 

2008 
BAU 
2031 

sc1.1 
2031 

sc 1.2 
2031 

sc 1.3 
2031 

staat van instandhouding A 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 47 
C+ 8 6 9 19 18 
C- 60 44 42 32 3 
 ┼ 0 18 17 17 0 
aantal overlevende populaties 68 50 51 51 68 

behandeling vrijstellen 0 0 51 51 51 
open grond 0 0 0 46 46 
bijplanten 0 0 0 0 63 
aantal struiken aanplanten 0 0 0 0 5641 

beperkende factor voor 
goede staat van 
instandhouding (meerdere 
mogelijk per populatie) 

populatiegrootte 62 65 65 65 18 
aandeel vitale struiken 58 55 55 55 4 
aandeel vrouwelijke struiken 44 50 47 46 4 
verjonging 67 68 68 68 68 
bodembedekking 45 45 45 0 0 
kroonsluiting 47 47 0 0 0 

 2504 
Tabel 4-36 geeft gelijkaardige informatie, maar vergelijkt nu scenario 1.3, 2 en 3. Deze informatie wordt ook 2505 
weergegeven in een grafiek (Figuur 4-80). De strenge criteria van scenario 2 kunnen niet vermijden dat er 2506 



 109

toch nog 13 populaties verdwijnen. Het aantal populaties met een voldoende staat van instandhouding stijgt 2507 
tot 17. Bij scenario 3 wordt dat 26. Scenario 3 is mogelijks een goede middenweg tussen scenario 1.3 en 2. 2508 
Er zullen nog steeds 9 populaties verdwijnen. Hiervoor moeten 3377 struiken aangeplant worden in 39 2509 
populaties, wat toch al aanzienlijk minder is dan bij scenario 1.3. Bij scenario 2 en 3 is de verjonging de 2510 
belangrijkste oorzaak voor het niet bereiken van een goede staat van instandhouding. 2511 
 2512 
Tabel 4-36: Aantal populaties in de verschillende staten van instandhouding, geleverde inspanning en oorzaak 2513 
van staat van instandhouding, afhankelijk van het gevolgde scenario. 2514 

2008 
BAU 
2031 

sc 1.3 
2031 

sc 2 
2031 

sc 3 
2031 

staat van instandhouding A 0 0 0 0 0 
B 0 0 47 17 26 
C+ 8 6 18 17 19 
C- 60 44 3 21 14 
┼ 0 18 0 13 9 
aantal overlevende 
populaties 68 50 68 55 59 

behandeling vrijstellen 0 0 51 32 32 
open grond 0 0 46 46 52 
bijplanten 0 0 63 28 39 
aantal struiken 
aanplanten 0 0 5641 2330 3377 

Beperkende factor voor 
goede staat van 
instandhouding (meerdere 
mogelijk per populatie) 

populatiegrootte 62 65 18 48 39 
aandeel vitale struiken 58 55 4 35 26 
aandeel vrouwelijke 
struiken 44 50 4 34 25 
verjonging 67 68 68 68 68 
bodembedekking 45 45 0 7 7 
kroonsluiting 47 47 0 16 16 

 2515 

 2516 
Figuur 4-80: Verdeling van de populaties over de verschillende staten van instandhouding, afhankelijk van het 2517 

gevolgde scenario. 2518 
 2519 
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Onderstaande figuur (Figuur 4-81) illustreert de invloed van de verschillende scenario’s op de 2520 
populaties die ten zuidoosten van Genk gelegen zijn. 2521 
 2522 

2523 

2524 

 2525 
Figuur 4-81: Staat van instandhouding van enkele populaties ten zuidoosten van Genk voor de toestand in 2008 2526 
(A) en de verschillende scenario’s ((B) BAU; (C) scenario 1.3; (D) scenario 2; (E) scenario 3). De grootte van de 2527 
bollen is een maat voor de staat van instandhouding (de kleinste staan voor C- en de grootste staan voor B), een 2528 

kruisje duidt een afgestorven populatie aan. Bij scenario 1 t.e.m. 4 staat bij elke populatie de voorgestelde 2529 
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behandelingen aangeduid a.d.h.v. V/O/A: (V) staat voor vrijstellen, (O) voor open grond creëren en (A) voor 2530 
aanplanten. (-) geeft aan de actie niet wordt uitgevoerd. 2531 

 2532 

4.6.5 Bespreking 2533 

Hoe kan de status van een jeneverbes populatie bepaald worden aan de hand van de beschikbare gegevens 2534 
en hoe kan de evolutie van de populaties voorspeld worden?  2535 
Er werd gekozen om de status van een populatie te bepalen aan de hand van zes kenmerken: 2536 
populatiegrootte, aandeel vitale struiken, aandeel vrouwelijke struiken, verjonging, bodembedekking en 2537 
kroonsluiting. Behalve het aandeel vitale struiken lopen deze kenmerken gelijk met deze die gebruikt worden 2538 
om de staat van instandhouding te bepalen bij de IHD. Ook de in het model gebruikte grenswaarden van deze 2539 
kenmerken zijn vergelijkbaar met deze van de IHD voor jeneverbes. Dit moet de toepassing op het terrein 2540 
bevorderen. Een mogelijk nadeel van deze methode is dat het altijd de laagste score is die bepaalt wat de 2541 
algemene staat van instandhouding van een populatie is. 2542 
In het kader van deze studie werd gekozen voor een deterministisch model (Hunter & Gibbs, 2007) om de 2543 
evolutie van de populaties te onderzoeken. Het voordeel van zo’n model is zijn eenvoud. Dit maakt het 2544 
gemakkelijk om de parameters zoals overlevingskans aan te passen aan bijvoorbeeld de vitaliteit van de 2545 
individuele struik. Ook beheermaatregelen kunnen zonder veel aanpassingen in rekening gebracht worden. 2546 
Het nadeel van zo’n model is dat het statisch is. Zo is in het model bijvoorbeeld de overlevingskans van elke 2547 
vitale struik gelijk, wat in werkelijkheid niet zo is. Een stochastisch model zou dit probleem kunnen 2548 
opvangen (Hunter en Gibbs, 2007). 2549 
 2550 
Welke invloed hebben welbepaalde beheermaatregelen op de populatiestatus binnen 23 jaar? 2551 
Drie beheermaatregelen werden in het model verwerkt: vrijstellen van de struiken, creëren van open grond 2552 
en vergroten van de populaties door aanplanting. De invloed van het vrijstellen werd, gelijk gesteld aan een 2553 
gemiddelde stijging van de overlevingskans met 0,1. De stijging is niet te hoog omdat er een kans is dat er 2554 
ook struiken zijn die niet of zelfs negatief reageren op vrijstelling. In de literatuur komt het creëren van open 2555 
grond dikwijls naar voor als een belangrijke beheermaatregel om spontane verjonging te promoten (zie o.a. 2556 
Hommel et al., 2006). De experimenten hieromtrent zijn echter nog lopend (hoofdstuk 4.5). Van Dijck 2557 
(1982) berekende, op basis van verschillende datasets, wat per jaar het aantal vitale nakomelingen is van een 2558 
vrouwelijke struik bij optimale kiemingsomstandigheden. Hierbij werd rekening gehouden met lage 2559 
zaadvitaliteit van 2,7%, waardoor deze berekeningen ook voor de Vlaamse situatie kunnen gebruikt worden. 2560 
De invloed het aanvullen van de populaties tot 100 individuen is eenvoudig te verrekenen. 2561 
Veldwaarnemingen (hoofdstuk 4.1) maakten duidelijk dat de aangeplante exemplaren meestal een hoge 2562 
vitaliteit hebben, dus de aanname dat de aangeplante struiken na 23 nog steeds vitaal zijn is hier te 2563 
rechtvaardigen. 2564 
Op het model werd geen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De parameterwaarden (zoals stijging van 2565 
overlevingskans bij vrijstellen) werden intuïtief gekozen. Een gevoeligheidsanalyse zou kunnen illustreren 2566 
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hoe sterk de uitkomst van het model afhangt van de gekozen parameterwaarden. Er kan echter aangenomen 2567 
worden dat de trends altijd in dezelfde lijn zullen liggen. 2568 
 2569 
Wat is de toestand van jeneverbes in Vlaanderen in 2008 en binnen 23 jaar als er geen actie wordt 2570 
ondernomen? 2571 
Geen enkele populatie heeft op dit moment een staat van instandhouding hoger dan C+. De belangrijkste 2572 
beperkende factor hierbij is het aandeel vitale struiken, gevolgd door de populatiegrootte. Wat verder opvalt 2573 
is het groot aantal populaties dat zal afgestorven zijn na 23 jaar. 18 populaties (26%) verdwijnen. Het 2574 
grootste deel van deze populaties kwam in 2008 nog in de categorie C- voor. Deze hebben meestal een laag 2575 
aantal individuen. Adriaenssens et al. (2006) toonden al aan dat dergelijke populaties extra gevoelig zijn voor 2576 
uitsterven. In 2032 zal de grootte van de populaties de meest beperkende factor zijn voor de staat van 2577 
instandhouding. 2578 
In het model werd ervan uitgegaan dat de vitaliteit van elke struik over 23 jaar dezelfde blijft. Dit is een 2579 
optimistische aanname want veel struiken zijn al relatief oud en er is een grote kans dat hun vitaliteit wel zal 2580 
achteruit gaan. De achteruitgang van de populaties zal daardoor in de volgende 23 jaar (tegen 2054) een stuk 2581 
sneller gaan dan in deze eerste periode. 2582 
 2583 
Wat zijn de criteria waaraan een populatie moet voldoen om een welbepaalde behandeling te krijgen? 2584 
De scenario-analyse toont aan dat, gezien de problematische verjonging, de toestand van jeneverbes in 2585 
Vlaanderen op drastische wijze zal blijven dalen, ondanks het creëren van geschikte groei- en 2586 
verjongingsomstandigheden in elke populatie waar dat nodig blijkt (respectievelijk scenario 1.1 en 1.2).  2587 
Van zelfsprekend zal een maatregel die elke populatie vergroot tot 100 individuen (scenario 1.3) een zeer 2588 
positieve impact hebben, maar dit is geen haalbare maatregel. Het zal in veel gevallen wel de enige 2589 
maatregel zijn die echt effect heeft. De drie laatste scenario’s geven een genuanceerder beeld. Een belangrijk 2590 
criterium is het aanwezig zijn van geschikt habitat. In scenario 2 worden de strengste criteria gehanteerd. Het 2591 
gevolg is dat er nog steeds 14 populaties zullen afsterven. Als de criteria voor aanplanten (scenario 3) 2592 
versoepelen is ook het resultaat beter. In dit scenario is bij aanplantingen de ligging in habitatrichtlijn- of 2593 
VEN-gebied niet meer van belang. Deze versoepeling levert een belangrijke bijdrage tot de afname van het 2594 
aantal populaties dat zal afsterven. 2595 
Ook in deze scenario’s is het gebrek aan verjonging de belangrijkste reden voor het niet behalen van een 2596 
goede staat van instandhouding. Ondanks de aanplantingen blijft de grootte van een populatie een 2597 
belangrijke beperkende factor bij de twee laatste scenario’s. Verschillende aangeplante struiken zullen 2598 
afsterven, waardoor het minimum van 100 struiken niet gehaald wordt en de populatie nog hoogstens een 2599 
staat van instandhouding van C+ kunnen bekomen. 2600 
De mogelijkheid tot uitbreiding was voor elk genuanceerd scenario een beperking voor aanplantingen: enkel 2601 
op plaatsen waar, eventueel mits gepast beheer, een mogelijkheid is tot uitbreiding van de populatie (al dan 2602 
niet op natuurlijke wijze). Hierbij is het wel belangrijk te melden dat bij 44 van de 68 onderzochte populaties 2603 
aangepast beheer noodzakelijk zal zijn, dikwijls omdat de populatie omringd is door bos. De vraag is dan 2604 
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ook of in dergelijke landschappen zware inspanningen moeten geleverd worden om jeneverbespopulaties in 2605 
stand te houden en te versterken. De beslissing in deze gebieden is sterk afhankelijk van de toekomstige 2606 
plannen: bijvoorbeeld al dan niet omvorming naar heide. 2607 
Aansluitend rijzen ook vragen met betrekking tot het aanplanten van nieuwe populaties. Een nieuwe 2608 
populatie aanleggen in een geschikt habitat, zoals heide, zal dikwijls veel minder inspanning vragen dan een 2609 
landschap om te vormen rond een bestaande populatie. 2610 
Bij het aanplanten van nieuwe populaties is het belangrijk na te gaan of de soort in het verleden voorkwam 2611 
op die locatie. Er is echter een sterk vermoeden dat jeneverbes in het verleden een vrij algemene soort was 2612 
op de Vlaamse heide (Maes et al., 2006). 2613 
Jeneverbes valt onder categorie 1 van het Soortenbesluit. Het is daarom belangrijk ook met verschillende 2614 
juridische aspecten rekening te houden bij aanplantingen (BOX I). 2615 
 2616 

 2617 
 2618 

BOX I 
Soorten die onder categorie 1 van het Soortenbesluit vallen mogen niet verplant, verhandeld en vervoerd 

worden en het is ook verboden ze te introduceren in het wild. Met betrekking tot beschermde soorten 

kunnen er echter specifieke afwijkingen verleendworden op deze beperkingen. In deze box worden de 

belangrijkste opgesomd (voor een meer volledig beeld wordt verwezen naar het Soortenbesluit zelf): 

- als afwijking mogen planten in het kader van bosbouw en tuinbouw-activiteiten in het wild 

geintroduceert worden, ook aanplantingen in het kader van tuinen en parken zijn geen probleem. 

Aanplantingen in heidegebieden vallen hier echter niet onder.  

- afwijkingen van de verbodsbepalingen, zoals verbod op introductie in het wild (bijvoorbeeld in 

heide), kunnen door het ANB toegestaan worden. Voor introducties moet dus zo'n afwijking 

aangevraagd worden. Of het al dan niet om een ANB-domein gaat is niet van belang. Bepaalde 

beheerplannen kunnen gelden als afwijking op Soortenbesluit, op voldende drie voorwaarden: (1) 

in acht neming van beoordelingskader voor afwijkingen in Soortenbesluit, (2) opname van de 

elementen die moeten worden opgenomen in een afwijking volgens Soortenbesluit en (3) in 

voorkomend geval rekening houden met het advies van het ANB. Meer bepaald geldt dit voor: 

goedgekeurd beheerplan van Vlaams of erkend natuurreservaat, goedgekeurd beheerplan van 

erkend bosreservaat of goedgekeurd bosbeheerplan. Vermoedelijk zullen dergelijke 

beheerplannen uit het verleden in de praktijk niet helemaal aan deze voorwaarden voldoen.  

Voor aanplantingen met jeneverbes moet dus een afwijking aangevraagd worden bij het ANB. Het strekt 

ook tot aanbeveling om bij het opstellen van nieuwe beheerplannen voor gebieden waar jeneverbes 

aanwezig is of die in aanmerking komen voor herintrodictie van jeneverbesen, herintroductie als 

mogelijkheid op te nemen zodat in latere fases in afwijkingen moeten aangevraagd worden. 
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4.7 MONITORING 2619 

Naast een planning voor het opvolgen van de opgestarte experimenten is een verdere monitoring van de 2620 
toestand van jeneverbes in Vlaanderen noodzakelijk. Het politiek, maatschappelijk en financieel draagvlak 2621 
van beschermingsprogramma’s hangt af van de resultaten die geboekt worden. Ook wanneer de 2622 
doelstellingen niet gehaald worden is het nuttig te weten welke de oorzaken zijn (Hermy et al., 2004). In dit 2623 
document staan voorbeelden van beheerscenario’s met duidelijke doelstellingen. Een geschikte monitoring 2624 
zal op korte en middenlange termijn toelaten om na te gaan of het voorgestelde beheer voldoende blijkt om 2625 
deze doelstellingen te behalen. In dit hoofdstuk wordt deze monitoringstrategie toegelicht. Tevens is er een 2626 
voorstel tot opvolging van de opgestarte experimenten en stektuin. 2627 
 2628 

4.7.1 Experimenten 2629 

Stektuin 2630 

In de winter van 2010-2011 zal op vier locaties een stektuin aangelegd worden. Deze stektuinen zullen niet 2631 
alleen dienen als bron voor plantmateriaal, maar zullen ook hun rol als grote populatie vervullen. Het is 2632 
daarom belangrijk om een geschikt habitat uit te kiezen met uitbreidings- en verbreidingsmogelijkheden. 2633 
Zoals eerder vermeld komen voornamelijk uitgestrekte heidegebieden hiervoor in aanmerking. Een tweede 2634 
aandachtspunt is een duidelijk plan zodat de herkomst van elke struik te achterhalen is. Verder is er de 2635 
opvolging van uitval die best al op korte termijn van start gaat. Op langere termijn kan ook nagegaan worden 2636 
of er natuurlijke verjonging optreedt. Belangrijk hierbij is de grond onder alleenstaande bomen of bosranden, 2637 
omdat daar zaden kunnen terechtkomen afkomstig van vogels zich voeden met kegels van de jeneverbes en 2638 
deze bomen gebruiken als rustplaats. Op deze plaatsen en in de buurt van moederstruiken is ook verscherpte 2639 
aandacht nodig bij beheerwerken zoals plaggen en maaien. 2640 
Voorstel: 2641 

• Aanplanten + opstellen plan: winter 2010-2011 2642 

• Opvolging uitval: najaar 2011 en najaar 2012, vervolgens elke twee jaar 2643 

• Opvolgen verjonging: vanaf najaar 2022 en vervolgens elke twee jaar 2644 

Beheerexperiment 2645 
In dit experiment is het belangrijk om op korte termijn te weten in welke mate de struiken de verschillende 2646 
behandelingen overleven. Wanneer er voldoende scheuten terug uitlopen zal ook een inschatting van de 2647 
invloed op de vitaliteit mogelijk zijn. Hiertoe kunnen jaarlijks dezelfde parameters opgemeten worden zoals 2648 
voorgesteld in hoofdstuk. 2649 

Kiemingexperiment 2650 

De doelstelling van dit experiment was in eerste instantie te achterhalen welke bodembewerkingen de meest 2651 
geschikte kiemingsomstandigheden creëren voor jeneverbes, maar ook wat de invloed is van deze 2652 
bodembewerking op de overleving van de kiemplanten. Vanaf 2010 kan gedurende tien jaar elke zomer 2653 
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nagegaan worden of er nieuwe kiemplanten zijn bijgekomen en hoe de evolutie is van de oudere kiemplanten 2654 
(o.a. overleving en groei). 2655 
Het kan in deze context ook nuttig zijn om populatie 203 (Kattenbosserheide in Lommel), waar onder elke 2656 
kegeldragende struik kiemplantjes werden gevonden, de verjonging op een gelijkaardige manier op te 2657 
volgen. 2658 
 2659 

4.7.2 Jeneverbes in Vlaanderen 2660 

In hoofdstuk 4.6 werden de effecten van verschillende beheerscenario’s uitgewerkt. De overlevingskans, 2661 
berekend door Verheyen et al. (2005), van de struiken na 23 jaar was hierbij een belangrijke factor. De 2662 
doelstelling bij deze scenario’s is het bekomen een bepaalde hoeveelheid populaties met een voldoende staat 2663 
van instandhouding (B) en ook het aantal populaties dat zal uitsterven tot een minimum te beperken. Een 2664 
belangrijk onderdeel van de monitoring zal dan ook de herinventarisatie zijn van alle populaties na 23 jaar op 2665 
dezelfde manier zoals beschreven in hoofdstuk 4.1. Met deze gegevens kan van elke populatie eenvoudig de 2666 
staat van instandhouding berekend worden om na te gaan of de doelstellingen bereikt zijn. Omdat het hier 2667 
echter een uitstervende soort betreft is het geen overbodige luxe om elke 10 jaar een integrale 2668 
herinventarisatie te doen die kan onderzoeken wat de effecten zijn van het beheer en die kan helpen bij het 2669 
valideren van enkele parameters die in het model in hoofdstuk 4.6 gebruikt worden (overlevingskans, 2670 
stijging van de overlevingskans bij vrijstellen en aantal kiemplanten per vrouwelijke struik). 2671 
De opvolging zal echter al vroeger moeten starten, zeker in de beginfase. Wanneer besloten is welk beheer 2672 
op welke populatie wordt toegepast zal na enkele jaren moeten nagegaan worden of de beheerwerken en 2673 
aanplantingen ook daadwerkelijk zijn voltooid en het gewenste effect hebben (voldoende afname 2674 
kroonsluiting en toename open grond). Ook moet er nagegaan worden of het opvolgingsbeheer voldoende 2675 
wordt uitgevoerd. 2676 
Voorstel: 2677 

• Bepaling te behandelen populaties: najaar 2010 2678 

• Uitvoeren behandeling + opstellen beheerplan: 2011 2679 

• Opvolging behandeling: voorjaar 2012, voorjaar 2014, voorjaar 2022 2680 

• Inventarisatie alle populaties: voorjaar 2022, voorjaar 2034  2681 
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5 BESLUIT 2682 

Zoals Adriaenssens et al. (2006) en Burny (1985) al meldden is de situatie van jeneverbes in Vlaanderen 2683 
slecht. Van de 72 populaties de geïdentificeerd werden zijn er slechts 6 met meer dan 100 individuen en 2684 
heeft bijna drie kwart een slechte tot zeer slechte vitaliteit. Natuurlijke verjonging komt nagenoeg niet voor. 2685 
Deze slechte toestand is voor een groot deel te wijten aan de ongeschikte lichtcondities binnen de populaties. 2686 
Er is een sterke correlatie tussen kroonsluiting boven de jeneverbesstruiken en de vitaliteit van zowel de 2687 
struiken als de populaties in hun geheel. Dit is niet verwonderlijk gezien het lichtminnend karakter van de 2688 
soort. Bijna de helft van alle populaties groeit onder een kroonsluiting van minstens 60%. Een hoge 2689 
bodembedekking kan wel implicaties hebben voor natuurlijke verjonging, maar gezien de slechte 2690 
zaadvitaliteit is dit momenteel minder van belang.  2691 
Veel kleiner is de invloed van de kenmerken van de wijdere omgeving op de vitaliteit. Bodemkenmerken 2692 
vertonen ook geen correlatie met de vitaliteit, aangezien de meeste struiken op een geschikte bodem 2693 
voorkomen. Beleidsgerelateerde kenmerken zoals gewestplanbestemming, habitatrichtlijn en type beheerder 2694 
hebben geen invloed op de gekende populaties. 2695 
Er is momenteel nog een grote genetische diversiteit zowel tussen als binnen de populaties. Inteelt ligt dus 2696 
niet aan de basis van de verminderde vitaliteit. Er is zelfs geen genetische verwantschap tussen geografische 2697 
gegroepeerde populaties wat kan aantonen dat jeneverbes tijdens de laatste ijstijd in (Centraal)Europa 2698 
overleefd heeft en zich niet heeft teruggetrokken tot warmere oorden en zuidelijke refugia zoals vele andere 2699 
boomsoorten. Ondanks deze vaststellingen zijn er toch indicaties dat de recente habitatfragmentatie de 2700 
genetische diversiteit negatief beïnvloedt. De zwakke maar significante aanwijzing voor genetische isolatie 2701 
door afstand wijst in de richting van verlies aan genetische diversiteit door drift. De invloed van deze 2702 
fragmentatie zal zich dus mogelijk in de volgende generaties laten voelen (dit in de veronderstelling dat 2703 
natuurlijke verjonging terug op gang komt). 2704 
Gezien het lichtminnend karakter van jeneverbes wordt vermoed dat het vrijstellen van de struik een positief 2705 
effect zal hebben op de vitaliteit en de levensduur. De schok die een plotse vrijstelling tot gevolg heeft kan 2706 
echter negatief uitdraaien. Experimenten hieromtrent zijn nog lopend, maar het strekt alleszins tot 2707 
aanbeveling dat vrijstelling in verschillende stappen gebeurt. Twee andere beheermaatregelen die mogelijk 2708 
vitaliteit en levensduur kunnen verhogen zijn het afzetten van struiken en creëren van. Een eerste fase van 2709 
het opgestarte experiment leert dat er na één jaar een niet onbeduidende uitval is en dan voornamelijk bij het 2710 
afzetten (67%). Beslissingen omtrent het uitvoeren van dergelijke maatregelen moeten met omzichtigheid 2711 
genomen worden en wachten best verder onderzoek af. 2712 
Naast de vitaliteit van de struiken is het uitblijven van natuurlijke verjonging een tweede groot probleem 2713 
voor het behoud van jeneverbes in Vlaanderen. Een belangrijke bottleneck is hierbij de slechte kwaliteit van 2714 
de zaden. De oorzaken hiervan zijn moeilijk uit te klaren. Verheyen et al. (2009) vonden een negatief effect 2715 
van voornamelijk temperatuur en in mindere mate stikstofdepositie, maar de achterliggende mechanismen 2716 
zijn nog niet duidelijk. Het onderzoek in deze studie toonde aan dat, bij vergelijking van zaden uit populaties 2717 
met een goede en populaties met een slechte verjonging, het aandeel vitale zaden gelijk loopt tot en met de 2718 
bevruchting en de strekking van de suspensorcellen. Bij de verdere rijping van het embryo treden er echter 2719 
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verschillen op in vitaliteit tussen de twee groepen. Dit wijst erop dat de problemen zich hoogstwaarschijnlijk 2720 
voor doen in deze fase van de ontwikkeling. Verder vertoonden de populaties met slechte verjonging een 2721 
groter aandeel zaden dat in twee in plaats van drie jaar rijpt. Mogelijk ligt dit mee aan de basis van de 2722 
slechtere zaadkwaliteit. Verder onderzoek met focus op de rijping van het embryo, is nodig. 2723 
Een tweede knelpunt met betrekking tot de verjonging zijn de geschikte kiemingsomstandigheden. In de 2724 
literatuur komt voornamelijk de aanwezigheid van open grond naar voor als een belangrijke voorwaarde 2725 
voor de kieming. Experimenten hieromtrent zijn lopend, maar er kan aangenomen worden dat deze 2726 
veronderstelling juist is. 2727 
Het is duidelijk dat er actie moet ondernomen worden om jeneverbes in Vlaanderen te behouden. 2728 
Berekeningen tonen aan dat geen enkele populatie een goede of voldoende goede staat van instandhouding 2729 
heeft. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn momenteel het lage aandeel vitale struiken in de populaties, de 2730 
populatiegrootte en de bodembedekking. In de komende 23 jaar zal deze toestand nog verslechten en zullen 2731 
18 populaties afsterven. Aangepast beheer is dus noodzakelijk. Drie behandelingen die voorgesteld worden 2732 
zijn het vrijstellen van de populaties om de lichtcondities te verbeteren, het creëren van open grond te 2733 
bevordering van natuurlijke verjonging en het aanplanten van extra struiken. De eerste twee maatregelen 2734 
hebben slechts een marginaal effect en gezien de uitblijvende verjonging zal voornamelijk het versterken van 2735 
de populaties met aanplantingen van belang zijn. In het beste geval krijgen alle populaties een passende 2736 
behandeling, maar dit zou enerzijds enorm veel werk vergen (aanplanten van 5641 struiken!) en anderzijds is 2737 
niet elke populatie even gemakkelijk te beheren (vb. gelegen in woonzones). Een genuanceerder beheer per 2738 
populaties werd geschetst aan de hand van vier criteria: habitat, gewestplanbestemming, habitatrichtlijn- en 2739 
VEN-gebied en het type beheerder. Een goede optie lijkt het scenario waarbij (1) vrijstellen enkel gebeurt op 2740 
gebieden in beheer van ANB of een terreinbeherende natuurvereniging, (2) open grond enkel gecreëerd 2741 
wordt op gebieden in beheer van ANB of een terreinbeherende natuurvereniging en met een groene of 2742 
gedeeltelijk groene gewestplanbestemming en (3) bijplanten enkel wordt uitgevoerd in gebieden die in 2743 
beheer zijn van ANB of een terreinbeherende natuurvereniging, die een groene of gedeeltelijk groene 2744 
gewestplanbestemming hebben en waar, op basis van de habitat, de jeneverbespopulatie 2745 
uitbreidingsmogelijkheden heeft. De ligging in habitatrichtlijn- of VEN-gebied spelen geen rol. Dit scenario 2746 
kent nog steeds een uitval van 9 populaties. 26 populaties bereiken een “voldoende staat van 2747 
instandhouding”. Voornamelijk door het uitblijven van natuurlijke verjonging kan geen enkele populatie 2748 
voorlopig een “goede staat van instandhouding” bekomen. 2749 
Het materiaal dat voor de aanplantingen wordt gebruikt wordt het best geleverd door de stektuinen zullen 2750 
worden aangelegd. Vanuit genetisch standpunt maakt het niet uit of aanplantingen gebeuren met stekken 2751 
afkomstig van het Heiderbos of elders. Zowel de Vlaamse als de Europese populaties vormen één genenpoel. 2752 
Het blijft echter wel aan te raden om bij aanplantingen of herintroducties materiaal van lokale herkomst te 2753 
gebruiken. 2754 
Door het uitblijven van natuurlijke verjonging lijkt jeneverbes in Vlaanderen op termijn ten dode 2755 
opgeschreven. Dit zal zo blijven zolang de oorzaken van deze gebrekkige verjonging niet zijn uitgeklaard en 2756 
opgelost. In tussentijd moet er alles aan gedaan worden om de huidige populaties te behouden en eventueel 2757 
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uit te breiden door optimaal beheer en versterking met aanplantingen. Op die manier zullen bij het mogelijk 2758 
heropstarten van de natuurlijke verjonging voldoende gunstige uitgangsituaties aanwezig zijn een duurzame 2759 
metapopulatie van jeneverbes in Vlaanderen te vormen. 2760 
  2761 



 119

6 LITERATUUR 2762 

Adriaenssens S. (2006). Vergelijkend onderzoek naar productie en kiemkracht van jeneverbeszaden in 2763 
Vlaanderen en omliggende regio's. Scriptie, Universiteit Gent.  2764 

Adriaenssens S., Baeten L., Crabbe S. & Verheyen K. (2006). Evolutie (1985-2006) en toekomst van de 2765 
jeneverbes (Juniperus communis L.) in de provincie Limburg, Universiteit Gent & Likona, 82p. 2766 

Arnaud-Haond S., Duarte C.M., Alberto F., Serrao E.A.. 2007. Standardizing methods to address clonality in 2767 
plants. Molecular Ecology 16 (24), pp. 5115-5139. 2768 

Balmford A., Bennun L., ten Brink B., Cooper D., Cote I.M., Crane P., Dobson A., Dudley N., Dutton I., 2769 
Green R.E., Gregory R.D., Harrison J., Kennedy E.T., Kremen C., Leader-Williams N., Lovejoy T.E., Mace 2770 
G., May R., Mayaux P., Morling P., Phillips J., Redford K., Ricketts T.H., Rodriguez J.P., Sanjayan M., 2771 
Schei P.J., van Jaarsveld A.S. & Walther B.A. (2005). The convention on biological diversity's 2010 target. 2772 
Science 307, pp. 212-213. 2773 

Barkman J.J., Masselink A.K., & De Vries B.W.L. (1977). Über das mikroklima in Wacholderfluren. 2774 
Vegetation und Klima (ed Tüxen T.), pp. 35-80. Junk, Den Haag. 2775 

Barkman J.J. (1989). Syllabus caput selectum: Nederlandse Boomsoorten II. Vakgroep Bosteelt en 2776 
Bosoecologie 1989. Juniperus communis L. 2777 

Bisseling T. & Schenk B. (2003). De natuurlijke verjonging van de jeneverbesstruik op de Loenermark te 2778 
Loenen. Stichting Het Geldersch Landschap.  2779 

Bottin G., Etienne M., Verté P., & Mahy G. (2005). Methodology for the elaboration of Natura 2000 sites 2780 
designation acts in the Walloon region (Belgium): calcareous grasslands in the Lesse-and-Lomme area. 2781 
Biotechnology, Agronomy, Society and Environment 9, pp. 101-110. 2782 

Boucault, J. (2009). Influence de la macrofaune (mammifères, oiseaux, insectes) sur la dynamique invasive 2783 
du cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.) en système forestier tempéré. Ph.D. thesis. Université de Picardie 2784 
Jules Verne, Amiens. 2785 

Breek J. (1978). De kiemingsecologie van Juniperus communis L..Een nevenhoofdvak vegetatiekunde. 2786 
Instituut voor systematische plantkunde, Rijksuniversiteit Utrecht. 2787 

Burny J. (1985). Het vroeger en huidig voorkomen van de jeneverbes Juniperus communis L. op de Hoge 2788 
Kempen (provincie Limburg, België). Wielewaal 5, pp. 10-30. 2789 

Burny J. (1999). Bijdrage tot de historische ecologie van de Kempen (1910- 1950). Roermond, Publicaties 2790 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, XLII (1), pp. 1-211.  2791 

Clifton S.J., Ward L.K., & Ranner D.S. (1997). The status of Juniper Juniperus communis L. in North-East 2792 
England. Biological Conservation 79, pp. 67-77. 2793 

http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Balmford%20A&ut=000226361900026&pos=1�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Bennun%20L&ut=000226361900026&pos=2�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=ten%20Brink%20B&ut=000226361900026&pos=3�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Cooper%20D&ut=000226361900026&pos=4�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Cote%20IM&ut=000226361900026&pos=5�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Crane%20P&ut=000226361900026&pos=6�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Dobson%20A&ut=000226361900026&pos=7�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Dudley%20N&ut=000226361900026&pos=8�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Dutton%20I&ut=000226361900026&pos=9�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Green%20RE&ut=000226361900026&pos=10�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Gregory%20RD&ut=000226361900026&pos=11�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Harrison%20J&ut=000226361900026&pos=12�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Kennedy%20ET&ut=000226361900026&pos=13�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Kremen%20C&ut=000226361900026&pos=14�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Leader-Williams%20N&ut=000226361900026&pos=15�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Lovejoy%20TE&ut=000226361900026&pos=16�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Mace%20G&ut=000226361900026&pos=17�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=May%20R&ut=000226361900026&pos=18�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Mayaux%20P&ut=000226361900026&pos=19�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Morling%20P&ut=000226361900026&pos=20�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Phillips%20J&ut=000226361900026&pos=21�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Redford%20K&ut=000226361900026&pos=22�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Ricketts%20TH&ut=000226361900026&pos=23�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Rodriguez%20JP&ut=000226361900026&pos=24�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Sanjayan%20M&ut=000226361900026&pos=25�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Schei%20PJ&ut=000226361900026&pos=26�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=van%20Jaarsveld%20AS&ut=000226361900026&pos=27�
http://apps.isiknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=V2CLpJfEag5Kj47FIl3&field=AU&value=Walther%20BA&ut=000226361900026&pos=28�


 120

Chambers J.C., Schupp E.W., & Vander Wall S.B. (1999) Seed and seedling ecology of pińon and juniper 2794 
species. The Botanical Review 65, pp. 1-38. 2795 

Coart E., van Glabeke S., Petit R.J., Van Bockstaele E. & Roldan-Ruiz I. (2005). Range wide versus local 2796 
patterns of genetic diversity in Hornbeam (Carpinus betulus L.). Conservation genetics 6, pp. 59-273. 2797 

Daniel T.W., Helms J.A. & Baker F.S. (1979). Principles of Silviculture, Second Edition.  2798 

McGraw-Hill. New York, 500p. 2799 

Dasmahapatra K.K., Lacy R.C. & Amos W. (2008). Estimating levels of inbreeding using AFLP markers. 2800 
Heredity 100, pp. 286-295. 2801 

Deckers B., Verheyen K., Vanhellemont M., Maddens E., Muys B. & Hermy M. (2008). Impact of avian 2802 
frugivores on dispersal and recruitment of the invasive Prunus serotina in an agricultural landscape. 2803 
Biological invasions 10(5), pp. 717-727. 2804 

Decleer K. (red.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. 2805 
Habitattypen I Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2806 
INBO.M.2007.01, Brussel, 584p. 2807 

Del Tredici P. (2001). Sprouting in temperate trees: A morphological and ecological review. The Botanical 2808 
Review 67 (2), pp. 121-140. 2809 

Falinski J.B. (1980a). Changes in the sex- and age-ratio in populations of pioneer dioecious woody species 2810 
(Juniperus, Populus, Salix) in connection with the course of vegetation succession in abandoned farmlands. 2811 
Ekologia Polska 28, pp. 327-365. 2812 

Falinski J.B. (1980b). Vegetation dynamics and sex structure of the populations of pioneer dioecious woody 2813 
plants. Vegetatio 43, pp. 23-38. 2814 

Felsenstein J. (1993). PHYLLIP. Phylogenetic inference package, version 3.5.7. A computer program 2815 
distributed by the author, http://evolution.genetics.washington.edu/phyllip.html. Department of genetics, 2816 
University of Washington, Seattle, USA. 2817 

Fernando D.D., Owens J.N. & Yu X. (2001). RNA and protein synthesis during in vitro pollen germination 2818 
and tube elongation in Pinus monitcola and other conifers. Sexual Plant Reproduction 13, pp. 259-264. 2819 

Fernando D.D., Lazzaro M. & Owens J.N. (2005). Growth and development of conifer pollen tubes. Sexual 2820 
Plant Reproduction 18, pp. 149-162. 2821 

Fitter A.H. & Jennings R.D. (1975). The effects of sheep grazing on the growth and survival of seedling 2822 
junipers (Juniperus communis L.). The Journal of Applied Ecology 12, pp. 637-642. 2823 

http://evolution.genetics/�


 121

Frankard P. (2004). Evolution de la population de Juniperus communis L. dans la réserve naturelle 2824 
domaniale de la genévrière de Cour pendant ces vingt dernières années et impact des mesures de gestion 2825 
appliquées. Parcs et Réserves 59, pp. 32-37. 2826 

García D., Zamora R., Hódar J.A., & Gómez J.M. (1999). Age structure of Juniperus communis L. in the 2827 
Iberian peninsula: conservation of remnant populations in Mediterranean mountains. Biological 2828 
Conservation 87, pp. 215-220. 2829 

García D., Zamora R., Gómez J.M., & Hódar J.A. (2001). Frugivory at Juniperus communis depends more 2830 
on population characteristics than on individual attributes. Journal of Ecology 89, pp. 639-647. 2831 

Gilbert O.L. (1980) Juniper in Upper Teesdale. The Jounal of Ecology 68, pp. 1013-1024. 2832 

Gordon D.R. (1996). Experimental translocation of the endangered shrub Apalachicola rosemary Conradina 2833 
glabra to the Apalachicola Bluffs and Ravines Preserve, Florida. Biological Conservation 77, pp. 19-26. 2834 

Goudet J. (2001). FSTAT, a program to estimate and test gene diversities and fixation indices (version 2835 
2.9.3). Available from http://www/unil.ch/izea/softwares/fstat.html. 2836 

Grubb P.J., Lee W.G., Kollmann J., & Wilson J.B. (1996). Interaction of irradiance and soil nutrient supply 2837 
on growth of seedlings of ten European tall-Shrub species and Fagus Sylvatica. The Journal of Ecology 84, 2838 
pp. 827-840. 2839 

Harmer, R. & Howe, J. (2003). The silviculture and management of coppice woodlands. Edinburgh: Forestry 2840 
Commission. Edinburgh, United Kingdom, 88p. 2841 

Haveman R. (2005). Verjonging van Juniperus communis L. (Cupressaceae, Pinopsida): wat is mythe, wat is 2842 
waar? Stratiotes 31, pp. 20-24. 2843 

Hommel P.W.F.M., Griek M., Haveman, R. & de Waal R.W. (2007). Verjonging van jeneverbes (Juniperus 2844 
communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap. Rapport 2007/dk072-O, Ministerie van LNV, 2845 
Directie Kennis, 44p. 2846 

Hopster G. & Greeve R. (1999). De achteruitgang van de jeneverbes in Nederland: een gecombineerd actuo- 2847 
en paleoecologisch onderzoek. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. Stageverslag. 2848 

Hultén, E. & Fries, M. (1986).Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I-III. - 2849 
Koeltz Scientific Books, Königstein. 2850 

Hunter M.L. & Gibbs J.P. (2007). Fundamentals of conservation biology. Third Edition. Blackwell 2851 
Publishing, Oxford, UK. 497p. 2852 

Hüppe J. (1995). Zur Problematik der Verjüngung des Wacholders (Juniperus communis) unter dem Einfluβ 2853 
von Wildkaninchen in Hudegebieten pleistozäner Sandlandschaften. Zeitschrift für Ökologie und 2854 
Naturschutz 4, pp. 1-8. 2855 

http://www/unil.ch/izea/softwares/fstat.html�


 122

Kallinowski, S.T. Taper M.L. , Marshall T.C. (2007). Revising how the computer program CERVUS 2856 
accommodates genotyping error increases success in paternity assignment. Molecular Ecology 16, pp.1099 – 2857 
1106. 2858 

Kindlmann P. & Burel F. (2008). Connectivity measures: a review. Landscape Ecology 23, pp. 879-890. 2859 

Knol W.C. & Nijhof B.S.J. (2004) Jeneverbes (Juniperus communis L.) in de verdrukking. Een integrale 2860 
verkenning van de verjongingsproblematiek. Wageningen, Alterra. 2861 

Koop H. (1987). Vegetative reproduction of trees in some European natural forests. Vegetatio 72, pp. 103-2862 
110. 2863 

Laberge M.J., Payette S. & Pitre N. (2001). Development of stunted black spruce (Picea mariana) clones in 2864 
the subarctic environment: A dendro-architectural analysis. Ecoscience 8, pp.489-498. 2865 

Lemoine-Sébastian C. (1964). Observations sur les cônes femelles de quelques Juniperus. Bulletin de la 2866 
Société Botanique de France 111, pp. 316-320. 2867 

Livingston R.B. (1972). Influence of birds, stones and soil on the establishment of pasture juniper, Juniperus 2868 
communis, and red cedar, J.virginiana in new England pastures. Ecology 53, pp. 1141-1147. 2869 

Lynch M. & Milligan B.G. (1994). Analysis of population genetic structure with RAPD markers. Molecular 2870 
Ecology 3, pp. 91-99. 2871 

Maes B., Bastiaens J., Brinkkemper O., Rövekamp C., Van den Bremt P. & Zwaenepoel A. (2006). 2872 
Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Boom, Amsterdam, Nederland, 376p. 2873 

Mantel (1967). The detection of disease clustering and a generalized regression approach. Cancer Research 2874 
27, pp. 209-220. 2875 

Menges E.S. (2008). Restoration demography and genetics of plants: when is a translocation successful? 2876 
Australian journal of botany 56(3), pp. 187-196. 2877 

Meirmans P.G. & Van Tienderen P.H. (2004). GENOTYPE and GENODIVE: two programs for the analysis 2878 
of genetic diversity of asexual organisms. Molecular Ecology Notes 4, pp. 792-794. 2879 

Michalczyck I.M, Sebastiani F., Buonamici A. Cremer E. Mengel C., Ziegenhagen B., Vendramin G.G. 2880 
(2006). Characterization of highly polymorphic nuclear microsatellite loci in Jniperus communis L. 2881 
Molecular Ecology Notes 6, pp. 346-348. 2882 

Michalczyck I.M. (2008). Application of DNA marker systems to test for genetic imprints of habitat 2883 
fragmentation in Juniperus communis L. on different spatial and temporal scales. PhD thesis, Phillopps-2884 
Universität Marburg, 110p. 2885 

Miller A.L. (2004). Tetrazolium testing for flower seeds. Flower seeds: Biology and Technology (eds 2886 
Mcdonald M.B. & Kwong F.Y.), pp. 229-310. Cabi Publishing, Wallingford, UK. 2887 



 123

Mugnaini S., Nepi M., Guarnieri M., Piotto B. & Pacini E. (2007). Pollination Drop in Juniperus communis: 2888 
Response to Deposited Material. Annals of Botany 100(7), pp. 1475-1481. 2889 

Muller S., Dutroit T., Alard D. & Grevilliot F. (1998). Restoration and rehabilitation of species-rich 2890 
grassland ecosystems in France: a review. Restoration Ecology 6, pp. 94-101. 2891 

Nei, M. (1987). Molecular evolutionary genetics. Columbia University Press, New York. 2892 

Oostermeijer J.G.B. & De Knegt B. (2004). Genetic population structure of the wind-pollinated, dioecious 2893 
shrub Juniperus communis in fragmented Dutch heathlands. Plant Species Biology 19, pp. 175-184. 2894 

Ottley A.M. (1909). The development of the gametophytes and fertilization in Juniperus communis and 2895 
Juniperus verginia. Botanical Gazette 48, pp. 31-46. 2896 

Owens J.N., Takaso T. & Runions C.J. (1998). Pollination in conifers. Trends in Plant Science 3, pp. 479-2897 
485 2898 

Pack D.A. (1921a). After-ripening and germination of juniper seeds. Botanical Gazette 71, pp. 32-60. 2899 

Peakall R. & Smouse P.E. (2006). GENALEX 6.: genetic analysis in Excel/ Population genetic software for 2900 
teaching and research. Molecular Ecology Notes 6, pp. 288-295. 2901 

Piessens K., Honnay O. & Hermy M. (2005). The role of fragment area and isolation in the conservation of 2902 
heathland species. Biological Conservation 122, pp. 61-69. 2903 

Quevedo L., Rodrigo A. & Espelta J.M. (2007). Post-fire resprouting ability of 15 non-dominant shrub and 2904 
tree species in Mediterranean areas of NE Spain. Annals of forest science 64(8), pp. 883-890. 2905 

Raven P.H., Evert R.F. & Eichhorn, S.E. 1999, Biology of Plants, 6th edition. Worth 2906 

Publishers Inc. New York, USA, 944p. 2907 

Rosén E. (1988). Development and seedling establishment within a Juniperus communis stand on Öland, 2908 
Sweden. Acta Botanica Neerlandica 37, pp. 193-201. 2909 

Rosén E. (1995). Periodic droughts and long-term dynamics of alvar grassland vegetation on Öland, Sweden, 2910 
Folia Geobotanica Phytotaxonomica 30, pp. 131–140. 2911 

Rosén E. & Bakker J.P. (2005). Effects of agri-environment schemes on scrub clearance, livestock grazing 2912 
and plant diversity in a low-intensity farming system on Öland, Sweden. Basic and Applied Ecology 6, pp. 2913 
195-204. 2914 

Sevenant M., Menschaert J., Couvreur M., Ronse A., Heyn M., Janssen J., Antrop M., Geypens M., Hermy 2915 
M. & De Blust G. (2002). Ecodistricten: Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in 2916 
Vlaanderen. Studieopdracht in het kader van actie 134 van het Vlaams Milieubeleidsplan 1997-2001 2917 
Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 2918 



 124

Shaffer M.L. (1981). Minimum population sizes for species conservation. BioScience 31, pp. 131-134. 2919 

Singh, H. (1978). Embryology of gymnosperms. Encyclopedia of Plant Anatomy, vol 10, pt. 2. Gerbruder 2920 
Borntraeger, Berlin, Germany,304p. 2921 

SPSS Inc. (2003). SPSS 12.0 for Windows Help-file. 2922 

Stockmann G.L. (1982). Resultaten van een populatieoecologisch (demografisch) onderzoek van de 2923 
jeneverbes op enkele terreinen in Drenthe en Overijssel. Vakgroep vegetatiekunde, plantenoecologie en 2924 
onkruidkunde, Landbouwhogeschool Wageningen. 2925 

Stortelder A.H.F., Schaminée, J. H. J., & Hommel P.W.F.M. (1999). De vegetatie van Nederland. Deel 5: 2926 
ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala, Leiden. 2927 

Szwab A., Blondel C., Hendoux F. & Boullet V. (2000). Etude de la productivité en baies du peuplement de 2928 
Genévrier commun (Juniperus communis L.) du site d'Elnes-Wavrans (62) dans la perspective d'une récolte à 2929 
des fins économiques. Centre Régional de Phytosociologie, Conservatoire Botanique National de Bailleul, 2930 
Espace naturel Régional, and Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de l'Audomarois. 2931 

Takaso T. & Owens J.N. (1997). Pollen movement in the micropylar canal of Larix and its simulation. 2932 
Journal of Plant Research 110, pp 259-264. 2933 

Teeuwen J.J.W.M. (2007). Verjonging van de Jeneverbes op de Boshuisbergen. Natuurhistorisch Maandblad 2934 
96, pp. 46-50. 2935 

Thomas P.A., El-Barghathi M. & Polwart A. (2007). Biological Flora of the British Isles: Juniperus 2936 
communis L. Journal of Ecology 95, pp. 1404-1440. 2937 

Thomé O.W. (1885). Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz Gera, Germany. 2938 

Van de Peer Y., De Wachter R. (1994). TREECON for Windows: a software package for the Construction 2939 
and drawing of evolutionary trees for the Microsoft Windows environment. Computer Applications in the 2940 
Biosciences 10, pp. 569-570. 2941 

Van der Merwe M., Winfield M.O., Arnold G.M. & Parker J.S. (2000). Spatial and temporal aspects of the 2942 
genetic structure of Juniperus communis populations. Molecular Ecology 9, pp. 379 – 386. 2943 

van Dijk P. (1982). Sexstructuur en reproductie in een aantal Nederlandse jeneverbesstruwelen. Doctoraal 2944 
verslag RUG, 40+7p. 2945 

Vanhaeren R. (1983). De positie van Juniperus communis in het staatsnatuurreservaat Heiderbos te As. De 2946 
Groene Band 49, pp. 2-21. 2947 

Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse E. & De Beer D. (2006). Atlas van 2948 
de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. 2949 



 125

Van Rompaey E. & Delvosalle L. (1979). Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora. Pteridofyten en 2950 
Spermatofyten Nationale Plantentuin België, Meise. 2951 

Vekemans X. (2002). AFLP-SURV version 1.0. Distributed by the author. Laboratoire de Génétique et 2952 
Ecologie Végétale, Université Libre de Bruxelles, Belgium. 2953 

Verheyen K., Schreurs K., Vanholen B., & Hermy M. (2005) Intensive management fails to promote 2954 
recruitment in the last large population of Juniperus communis (L.) in Flanders (Belgium). Biological 2955 
Conservation 124, pp. 113-121. 2956 

Verheyen K., Adriaenssens S., Gruwez R., Michalczyk I., Ward L., Rosseel Y., Van den Broeck A. & Garcia 2957 
D. (2009). Juniperus communis: victim of the combined action of climate change and nitrogen deposition? 2958 
Plant Biology 11, pp. 49-59. 2959 

Vos P., Hogers R., Bleeker M., Reijans M., van de Lee T., Hornes M., Frijters A., Pot J., Peleman J. & 2960 
Kuiper M. (1995). AFLP: a new technique for DNA fingerprinting. Nucleic Acids Research, 23(21), pp. 2961 
4407-4414. 2962 

Ward L.K. (1973). The conservation of juniper. I. Present status of juniper in southern England. Journal of 2963 
Applied Ecology 10, pp. 165-188. 2964 

Ward, L.K. (2007). Juniperus communis L.: UK Biodiversity Action Plan (BAP). Plantlife, 2965 
www.plantlife.org.uk. 2966 

Ward L.K. (in voorbereiding). Variation in life cycles of female cones of Juniperus communis. 2967 

Weeda E.J., Westra R., Westra Ch. & Westra t. (1985). Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en 2968 
hun relaties 1 KNNV uitgeverij/IVN, Hilversum, Nederland. 2969 

Wijdeven S.M.J., van Dort K.W., & van Hees A.F.M. (2002). Beheersvisie jeneverbes. Wageningen. 2970 

Williams P.A. (2006). The role of blackbirds (Turdus merula) in weed invasion in New Zealand. New 2971 
Zealand journal of ecology 30(2), pp. 285-291. 2972 

Wilson & Archer (1977). Reaction wood – induction and mechanical action. Annual review of plant 2973 
physiology 28, pp. 23-43. 2974 

Wouters L. & Vandenberghe N. (1994). Geologie van de Kempen. Niras, Brussel. 2975 

Wright S (1951). The genetical structure of populations. Ann Eugen 15, pp. 323-354. 2976 

Yamashita S., Yoshida M., Takayama S. & Okuyama T. (2007). Stem-righting mechanism in gymnosperm 2977 
trees deduced from limitations in compression wood development. Annals of Botany 99 (3), pp. 487-493. 2978 

  2979 



 126

7 BIJLAGEN 2980 

BIJLAGE 1 2981 

 2982 
Tabel 7-1: Genetische diversiteitsstatistieken per populatie op basis van 5 microsatelliet loci en schatting van de 2983 
nul allel frequentie. 2984 

 N Na Rs (10) Fis Ho He HW Nul allel 
frekwentie

1. Boshuizerbergen       
Jc16 23 3 4,485 0,275* 0,435 0,498 *** 0,059 
Jc31 20 9 8,756 0,424*** 0,500 0,750 *** 0,214 
Jc32 23 18 12,809 0,132* 0,826 0,910 * 0,040 
Jc35 23 4 5,668 0,082 0,522 0,706 ns 0,137 
Jc37 23 22 14,691 0,004 0,870 0,960 ns 0,038 
Mean 22 18,4 9,282 0,174*** 0,631 0,765  0,098 

         
2. Cocquerel        

Jc16 22 3 2,960 0,116 0,583 0,518 ns 0,050 
Jc31 19 8 6,767 0,295* 0,400 0,895 ns 0,186 
Jc32 22 18 11,136 0,101 0,917 0,928 ns 0,044 
Jc35 22 4 3,707 0,288* 0,583 0,638 ns 0,152 
Jc37 22 22 14,076 0,102* 0,818 0,952 ns 0,041 
Mean 21,4 11 7,7292 0,175*** 0,660 0,786  0,094 

         
3. Cour        

Jc16 11 3 3,000 1*** 0,000 0,554 *** 1,000 
Jc31 10 9 9,000 0,571*** 0,400 0,905 * 0,368 
Jc32 11 10 9,719 0,522* 0,455 0,926 * 0,320 
Jc35 11 5 4,905 0,054 0,636 0,671 ns 0,032 
Jc37 10 14 14,000 -0,034 1,000 0,968 ns -0,042 
Mean 10,6 8,2 8,1248 0,393*** 0,498 0,805  0,335 

         
4. Ecksberg        

Jc16 12 3 2,998 -0,321 0,583 0,518 ns -0,071 
Jc31 10 8 8,000 0,566*** 0,400 0,895 * 0,363 
Jc32 12 12 11,076 0,012 0,917 0,928 ns -0,013 
Jc35 12 5 4,827 0,089 0,583 0,638 ns 0,060 
Jc37 11 14 13,251 0,147 0,818 0,952 ns 0,055 
Mean 11,4 8,4 8,0304 0,167* 0,6602 0,7862  0,07874 

         
5. Grattepanche        

Jc16 43 5 3,393 0,298** 0,256 0,363 ns 0,171 
Jc31 36 15 8,377 0,724*** 0,222 0,797 *** 0,570 
Jc32 40 23 12,320 0,148*** 0,800 0,938 ns 0,074 
Jc35 43 11 7,686 0,324*** 0,558 0,823 *** 0,193 
Jc37 40 25 13,054 -0,056 1,000 0,947 * -0,034 
Mean 40,4 15,8 8,966 0,269*** 0,567 0,774  0,195 

         
6. Heiderbos        

Jc16 38 6 4,201 0,602*** 0,184 0,459 *** 0,438 
Jc31 32 16 9,934 0,482*** 0,438 0,853 *** 0,304 
Jc32 39 22 12,265 0,097* 0,846 0,936 ns 0,044 
Jc35 39 11 6,202 0,156 0,641 0,758 *** 0,072 
Jc37 32 30 14,489 -0,013 0,969 0,956 ns -0,0139 
Mean 36 17 9,4182 0,225*** 0,616 0,792  0,169 

         
7. Huhnermoor        

Jc16 36 6 4,075 0,340** 0,306 0,443 * 0,190 
Jc31 33 13 8,679 0,634*** 0,303 0,877 *** 0,481 
Jc32 36 24 12,394 0,217*** 0,722 0,930 ns 0,122 
Jc35 35 15 9,338 0,515*** 0,400 0,871 *** 0,361 
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Jc37 34 30 15,079 -0,034 1,000 0,967 ns -0,025 
Mean 34,8 17,6 9,913 0,324*** 0,546 0,818  0,226 

         
8. Kootwijkerzand       

Jc16 16 3 2,667 0,051 0,438 0,433 ns -0,030 
Jc31 11 6 5,900 0,775*** 0,182 0,779 *** 0,610 
Jc32 14 14 11,677 0,170 0,786 0,910 ns 0,060 
Jc35 16 6 4,563 0,085 0,313 0,343 * 0,068 
Jc37 14 16 13,131 0,083 0,786 0,892 ns 0,061 
Mean 14,2 9 7,5876 0,265*** 0,501 0,671  0,154 

         
9. Loenen        

Jc16 25 4 3,190 0,106 0,400 0,447 ns 0,027 
Jc31 20 13 9,051 0,671*** 0,250 0,746 *** 0,482 
Jc32 20 22 13,740 0,102 0,850 0,944 ns 0,041 
Jc35 25 10 7,016 0,330* 0,520 0,771 ns 0,191 
Jc37 24 24 14,351 0,003 0,958 0,961 ns -0,009 
Mean 22,8 14,6 9,4696 0,234*** 0,596 0,774  0,146 

         
10. Mantingerzand       

Jc16 37 5 3,871 0,316 0,432 0,629 ns 0,187 
Jc31 37 13 7,872 0,310*** 0,595 0,858 ns 0,174 
Jc32 36 17 8,976 0,178 0,694 0,843 ** 0,095 
Jc35 36 6 5,036 0,258 0,500 0,672 *** 0,136 
Jc37 29 25 12,882 0,119* 0,828 0,937 ns 0,050 
Mean 35 13,2 7,7274 0,228*** 0,610 0,788  0,128 

         
11. Meenser Heide       

Jc16 14 4 3,919 0,701*** 0,143 0,561 *** 0,573 
Jc31 12 8 7,810 -0,021 0,250 0,884 ** 0,546 
Jc32 15 14 10,863 -0,067 0,733 0,910 ns 0,095 
Jc35 15 6 5,688 0,200 0,800 0,784 ns -0,027 
Jc37 14 15 12,397 0,286 1,000 0,939 ns -0,051 
Mean 14 9,4 8,1354 0,286 0,585 0,816  0,227 

         
12. Resteigne        

Jc16 30 5 3,833 0,107 0,467 0,521 ns 0,049 
Jc31 22 10 7,256 0,501*** 0,409 0,810 ns 0,319 
Jc32 28 15 10,245 0,081 0,821 0,892 ns 0,037 
Jc35 31 7 5,897 0,305* 0,548 0,777 ** 0,161 
Jc37 28 26 14,442 -0,039 1,000 0,963 ns -0,028 
Mean 27,8 12,6 8,3346 0,185*** 0,649 0,7926  0,1076 

         
13. Weinberg        

Jc16 17 6 5,337 0,478 0,412 0,693 *** 0,244 
Jc31 14 10 9,623 0,610*** 0,429 0,892 * 0,336 
Jc32 17 16 13,306 0,106 0,824 0,930 * 0,050 
Jc35 17 7 6,337 -0,138 0,941 0,804 ** -0,096 
Jc37 15 19 15,615 0,053 0,867 0,961 ns 0,037 
Mean 16 11,6 10,0436 0.214*** 0,6946 0,856  0,114 

Key: ns=not significant, * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 2985 
N: aantal individuen, Na: aantal allelen, Rs (10) aantal allelen na rarefaction methode met 10 individuen, Fis: inteelt 2986 
coëfficiënt, Ho: aantal waargenomen heterozygoten, He: aantal verwachte heterozygoten volgens Hardy Weinberg, 2987 
HW: significantie test voor afwijking van Hardy Weinberg, 2988 
  2989 
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BIJLAGE 2: Opnamegegevens en informatie van de Vlaamse populaties 2990 
 2991 
Tabel 7-2: Locatie en benaming van de Vlaamse populaties. 2992 

volg-
nummer 

2010 

ID_2009 groep gemeente toponiem X-coör-
dinaten 

Y-coör-
dinaten 

1 204 Antwerpen Brecht Brechtse heide 166689 220797 
2 205-A Antwerpen Kalmthout Ganzeven 154804 230554 
3 205-B Antwerpen Kalmthout Nolse duinen 154318 233891 
4 206 Antwerpen Merksplas Het Geheul 187364 230271 
5 207 Antwerpen Ravels Klotgoor 195325 228347 
6 Heiderbos As As Heiderbos 234827 190303 
7 55 Genk Genk St-Martensberg 228857 184997 
8 56-57 Genk Genk De Maten 227190 183550 
9 59-60 Genk Genk Melberg 228705 183183 

10 62 Genk Genk Bretheide 230845 185310 
11 63 Genk Genk Heempark 230888 184383 
12 64-A Genk Genk Hoogzij; Dorpsbeek - 

schietmast 
231391 184811 

13 64-B Genk Genk Hoogzij; Dorpsbeek - 
kattevennen 

231221 184381 

14 67 Genk Genk Zillebos 230131 182291 
15 68 Genk Genk Camerlo-Terboekt 231557 183100 
16 70-A Genk Genk W-Wiemesmeer grot 232028 183092 
17 79 Genk Genk Zillebos - Zuiderring 229773 182102 
18 40 Genk Genk Voormalig parking 

toeristische weg 
225062 186458 

19 66-69 Genk Genk Kattevennen-Looienheide-
De Roten 

232164 183443 

20 41 Genk Genk Wik 224825 184802 
21 61 Genk Genk Zillebos - Lessenberg 229898 182478 
22 70-B Genk Genk Kattevennen 232407 182736 
23 Kamert Hecht-Eks Hechtel-Eksel Kamert 218182 203450 
24 Gemeente-

bos 
Hecht-Eks Hechtel-Eksel Gemeentebos 218421 200801 

25 Spiekelspade Hecht-Eks Hechtel-Eksel + 
'Houthalen-Helchteren 

Spiekelspade 218945 198802 

26 13 Hecht-Eks Hechtel-Eksel Brand 218548 202978 
27 201 Hecht-Eks Hechtel-Eksel Vlasmeerheike 219180 204980 
28 29 Hecht-Eks Beringen Koerselse heide 215781 196362 
29 30 Hecht-Eks Beringen Koerselse heide 217101 197088 
30 31-A Hout-Helcht Houthalen-Helchteren Sonnis 223560 197028 
31 31-B Hout-Helcht Houthalen-Helchteren Sonnis 223652 196311 
32 32-33 Hout-Helcht Houthalen-Helchteren Jouten; Bergbos 222772 193512 
33 34 Hout-Helcht Houthalen-Helchteren Laambeekvallei 222689 190362 
34 35-36-37 Hout-Helcht Houthalen-Helchteren Kelchterhoeve Bosberg 224674 191376 
35 38 Hout-Helcht Zonhoven De Teut-Roosterbeek 225063 188596 
36 200 Hout-Helcht Genk Molenheide 224568 187406 
37 44 Mee-Grui Meeuwen-Guitrode Neerglabbeek dorp 237608 197543 
38 23 Mee-Grui Meeuwen-Guitrode Manselarenheide 230118 201942 
39 25 Mee-Grui Meeuwen-Guitrode Muisvenneheide 232995 197472 
40 43-A-B Mee-Grui Opglabbeek Het Laer 233542 194400 
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41 45-C-D-E-J Mee-Grui Opglabbeek Het Laer 234487 194755 
42 42-46-47-F Mee-Grui Opglabbeek Turfven + Grote Heide + 

Het Laer 
232877 194195 

43 47-I Mee-Grui Opglabbeek Grote Heide, Het Laer 233152 193492 
44 45-K Mee-Grui Opglabbeek Jeugdparadijs Camping 235236 194598 
45 53-72 onder as Genk Oelenderheibos 235170 186080 
46 73 onder as Zutendaal Steleven 235572 184583 
47 75 onder as Maasmechelen Heiwijk-zuid 237448 184263 
48 77 onder as Maasmechelen Mechelse Heide 240338 185298 
49 54 onder as Maasmechelen Weg naar As 238582 187100 
50 74 onder as Maasmechelen Heiwijk-noord 236758 184700 
51 20 Overpelt Hamont-Achel Kruisherenklooster 228586 216459 
52 21 Overpelt Bocholt Lozerheide 231796 211960 
53 7 Overpelt Overpelt Heesakkerheide 224413 209880 
54 19 Overpelt Hamont-Hachel De Tomp 228751 218061 
55 203 Lommel Lommel Kattenbosserheide 214398 209761 
56 2 Pijnven Lommel Domeinbos Pijnven 215028 207954 
57 3 Pijnven Lommel Domeinbos Pijnven 215666 208000 
58 4 Pijnven Hechtel-Eksel Bosreservaat Pijnven 219072 207434 
59 5-6 Pijnven Hechtel-Eksel Paardshaagdoornberg 219084 206753 
60 76 Zutendaal Zutendaal militair domein 

Wiemesmeer, FN 
236131 183098 

61 80-81 Zutendaal Genk Heibos + Meibos 232712 181166 
62 90-91-92 zutendaal Lanaken Zijpbeekvallei 239385 181033 
63 93 Zutendaal Lanaken Asbroek 238361 179727 
64 83 Zutendaal Zutendaal FN 236280 181944 
65 84 Zutendaal Zutendaal Lieteberg 234451 179625 
66 87 Zutendaal Zutendaal Stalkerheide 235615 178975 
67 94 Zutendaal Zutendaal Roelerheide 236680 177753 
68 82 Zutendaal Zutendaal Hesselberg 233376 179536 
69 88 Zutendaal Zutendaal Stalkerheide 236367 178999 
70 89 Zutendaal Zutendaal Roelen 237350 178930 
71 85 Zutendaal Zutendaal Stalken 235437 179941 
72 86 Zutendaal Zutendaal Bezoensbeek 234358 178528 

 2993 
  2994 
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Tabel 7-3: Vitaliteit van de struiken in de Vlaamse populaties. 2995 
volg-

nummer 
2010 

ID_2009 geg 
2008 

totaal (# 
struiken) 

vitaliteitklassen (# struiken) 

    dood kwij-
nend 

matig 
vitaal 

vitaal kiem-
planten 

kegel-
dragend 

manne-
lijk 

1 204 1 4 0 0 4 0 0 0 na 
2 205-A 1 3 0 0 3 0 0 0 na 
3 205-B 1 4 0 0 4 0 0 0 na 
4 206 1 4 0 0 4 0 0 0 na 
5 207 1 4 0 0 4 0 0 0 na 
6 Heiderbos 1 7000 0 231 4123 2520 126 3684 3316 
7 55 1 5 2 3 0 0 0 0 0 
8 56-57 1 4 0 0 2 2 0 1 1 
9 59-60 1 26 0 5 14 7 0 8 10 

10 62 1 14 0 1 5 8 0 2 6 
11 63 1 9 0 0 3 6 0 0 3 
12 64-A 1 3 1 1 1 0 0 0 2 
13 64-B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
14 67 1 7 0 3 4 0 0 0 0 
15 68 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
16 70-A 1 16 2 8 6 0 0 0 2 
17 79 1 2 0 0 2 0 0 0 1 
18 40 1 101 0 0 20.2 80.8 0 10.1 80.8 
19 66-69 1 820 25 348 447 0 0 298 323 
20 41 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
21 61 0 10 1 1 8 0 0 0 10 
22 70-B 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
23 Kamert 1 21 0 1 14 6 1 6 10 
24 Gemeente-

bos 
1 41 0 8 23 10 0 17 23 

25 Spiekel-
spade 

1 38 0 10 28 0 0 16 18 

26 13 1 4 0 2 2 0 0 0 0 
27 201 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
28 29 0 2 0 1 0 1 0 0 2 
29 30 0 5 0 1 4 0 0 0 5 
30 31-A 1 2 0 0 2 0 0 0 0 
31 31-B 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
32 32-33 1 4 0 1 3 0 0 1 1 
33 34 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
34 35-36-37 1 2 0 0 2 0 0 0 2 
35 38 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
36 200 1 90 0 0 90 0 0 40 46 
37 44 0 3 0 3 0 0 0 0 3 
38 23 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
39 25 0 5 0 0 3 2 0 0 5 
40 43-A-B 1 15 0 3 12 0 0 4 5 
41 45-C-D-E-

J 
1 11 0 0 10 1 0 1 6 

42 42-46-47-F 1 24 1 13 10 0 0 3 7 
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43 47-I 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
44 45-K 0 13 0 1 0 12 0 6 7 
45 53-72 1 13 3 4 6 0 0 3 1 
46 73 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
47 75 1 13 0 0 3 10 0 9 4 
48 77 1 28 0 0 4 24 0 10 14 
49 54 0 103 3 2 0 88 0 10 93 
50 74 0 285 1 2 12 270 0 8 277 
51 20 1 8 0 1 0 7 0 5 0 
52 21 1 12 0 0 9 3 0 5 5 
53 7 1 8 1 0 4 3 0 3 4 
54 19 0 9 0 1 2 6 0 1 8 
55 203 1 30 1 7 19 3 34 12 13 
56 2 1 16 0 1 15 0 0 7 7 
57 3 1 3 0 1 0 2 0 2 1 
58 4 1 33 0 1 21 11 0 17 13 
59 5-6 1 2 0 0 0 2 0 0 1 
60 76 1 4 0 2 2 0 0 1 2 
61 80-81 1 2 0 1 1 0 0 0 0 
62 90-91-92 1 4 0 2 2 0 0 0 2 
63 93 1 27 1 2 11 13 0 12 14 
64 83 1 6 0 3 3 0 0 0 1 
65 84 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
66 87 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
67 94 1 3 0 0 3 0 0 0 0 
68 82 1 129 5 11 97 16 0 48 65 
69 88 na na na na na na na na na 
70 89 na na na na na na na na na 
71 85 na na na na na na na na na 
72 86 na 30 na na na na na na na 

(na) onvoldoende gegevens. 2996 
  2997 
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Tabel 7-4: Hoogteklassen van de struiken in de Vlaamse populaties. 2998 
volg-

nummer 
2010 

ID_2009 geg-
2008 

hoogteklassen (# struiken) 

   ]0;0,5m] ]0,5m;1m] ]1m;2m] ]2m;3m] ]3m;4m] >4m onbekend 
1 204 1 na na na na na na na 
2 205-A 1 na na na na na na na 
3 205-B 1 na na na na na na na 
4 206 1 na na na na na na na 
5 207 1 na na na na na na na 
6 Heiderbos 1 na na na na na na na 
7 55 1 1 0 4 0 0 0 0 
8 56-57 1 2 0 0 2 0 0 0 
9 59-60 1 2 2 9 9 2 2 0 

10 62 1 4 3 6 1 0 0 0 
11 63 1 3 0 0 5  1 0 
12 64-A 1 0 0 0 1 1 1 0 
13 64-B 1 0 0 1 0 0 0 0 
14 67 1 0 0 1 0 0 1 5 
15 68 1 0 0 0 0 0 0 1 
16 70-A 1 0 0 0 0 0 0 16 
17 79 1 0 0 0  0 0 2 
18 40 1 0 0 81 20 0 0 0 
19 66-69 1 25 0 199 273 124 173 26 
20 41 0 na na na na na na na 
21 61 0 na na na na na na na 
22 70-B 0 na na na na na na na 
23 Kamert 1 4 2 1 7 2 4 1 
24 Gemeenteb

os 
1 1 4 8 13 6 8 1 

25 Spiekelspa
de 

1 0 1 6 7 11 13 0 

26 13 1 0 0 2 0 0 0 2 
27 201 1 0 0 1 0 0 0 0 
28 29 0 na na na na na na na 
29 30 0 na na na na na na na 
30 31-A 1 0 0 0 2 0 0 0 
31 31-B 1 0 0 0 1 0 0 0 
32 32-33 1 0 0 2 2 0 0 0 
33 34 1 0 0 0 0 0 1 0 
34 35-36-37 1 0 0 0 2 0 0 0 
35 38 1 0 0 0 0 0 1 0 
36 200 1 0 3 41 46 0 0 0 
37 44 0 na na na na na na na 
38 23 0 na na na na na na na 
39 25 0 na na na na na na na 
40 43-A-B 1 1 3 6 5 0 0 0 
41 45-C-D-E-

J 
1 1 2 5 1 1 1 0 

42 42-46-47-F 1 2 2 11 6 2 1 0 
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43 47-I 1 1 0 0 0 0 0 0 
44 45-K 0 na na na na na na na 
45 53-72 1 0 0 1 6 0 3 3 
46 73 1 0 0 1 0 0 0 0 
47 75 1 0 0 4 7 2 0 0 
48 77 1 1 0 2 14 1 10 0 
49 54 0 na na na na na na na 
50 74 0 na na na na na na na 
51 20 1 6 0 0 0 0 2 0 
52 21 1 3 0 5 3 0 0 1 
53 7 1 0 0 3 2 2 1 0 
54 19 0 na na na na na na na 
55 203 1 2 2 6 15 4 1 0 
56 2 1 1 2 5 5 3 0 0 
57 3 1 0 0 1 1 1 0 0 
58 4 1 1 2 5 18 5 2 0 
59 5-6 1 0 0 1 1 0 0 0 
60 76 1 0 0 1 2 0 1 0 
61 80-81 1 0 0 0 1 1 0 0 
62 90-91-92 1 0 2 0 2 0 0 0 
63 93 1 0 0 4 9 5 9 0 
64 83 1 0 2 4 0 0 0 0 
65 84 1 0 0 0 1 0 0 0 
66 87 1 0 0 1 0 0 0 0 
67 94 1 0 0 0 3 0 0 0 
68 82 1 5 5 16 37 26 37 0 
69 88 na na na na na na na na 
70 89 na na na na na na na na 
71 85 na na na na na na na na 
72 86 na na na na na na na na 

(na) onvoldoende gegevens. 2999 
 3000 
  3001 
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Tabel 7-5: Omgevingvariabelen van de Vlaamse populaties. 3002 
volg-

nummer 
2010 

ID-2009 natuurlijk/ 
aangeplant 

bodem-
bedekking 

(%) 

kroon-
sluiting 

(%) 

Gewestplan
bestemming

(a) 

Habitat-
richtlijn- en 

VEN-
gebied(b) 

beheer-
der (c) 

BWK 
(d) 

connec-
tiviteit 

1 204 nat 0 100 4 1 1 2 0,049 
2 205-A aangepl 100 0 5 2 4 3 1,494 
3 205-B aangepl + 

nat 
100 0 5 2 1 3 1,109 

4 206 aangepl + 
nat 

100 0 2 2 1 1 0,093 

5 207 aangepl 0 100 4 2 1 2 0,106 
6 Heider-

bos 
nat 100 0 5 3 4 3 138,992 

7 55 nat 15 92.5 5 1 1 2 1032,395 
8 56-57 nat + 

aangepl 
90 7.5 5 2 2 3 628,609 

9 59-60 nat 46 42.5 3 1 3 1 811,900 
10 62 aangepl + 

nat 
50 50 1 1 3 1 1549,249 

11 63 aangepl + 
nat 

50 25 5 1 1 1 1457,8 

12 64-A nat 45.5 72.5 3 1 1 1 1632,565 
13 64-B nat 1 95 5 1 3 2 1549,957 
14 67 nat 1 55 3 1 3 2 961,062 
15 68 nat 100 70 5 1 1 2 1450,886 
16 70-A nat 90 0 1 1 1 2 1539,652 
17 79 nat 2 50 5 1 1 2 872,857 
18 40 aangepl 100 1 5 2 3 2 476,057 
19 66-69 nat 67 49 1 1 3 2 900,530 
20 41 nat 0 100 5 2 2 2 449,106 
21 61 nat 0 100 5 1 3 2 956,069 
22 70-B ongeweten 0 100 5 1 3 2 1436,128 
23 Kamert nat 44 53 5 2 3 3 64,399 
24 Gemeen-

tebos 
aangepl + 

nat 
92 30 5 2 3 2 66,246 

25 Spiekel-
spade 

nat 80 35 5 2 3 2 73,510 

26 13 nat 2 90 5 2 3 2 83,37688 
27 201 nat 100 60 5 2 3 2 71,19896 
28 29 nat 50 50 5 2 3 3 50,27498 
29 30 nat 100 0 5 2 3 3 69,447 
30 31-A aangepl 90 80 2 1 1 1 178,409 
31 31-B nat 1 40 1 1 1 1 200,271 
32 32-33 nat 40 75 5 2 1 1 222,284 
33 34 nat 1 65 5 2 1 2 281,732 
34 35-36-37 nat + 

aangepl 
7.5 60 1 2 3 2 428,264 

35 38 nat 80 5 5 2 4 1 554,801 
36 200 aangepl 0 0 5 2 3 2 446,486 
37 44 nat 50 50 5 1 1 1 708,611 
38 23 nat 0 100 5 2 1 1 177,826 
39 25 nat 50 50 2 1 1 1 801,703 
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40 43-A-B nat 33 63 5 2 3 2 2005,714 
41 45-C-D-

E-J 
nat 8.25 75 5 2 3 2 1900,179 

42 42-46-
47-F 

nat + 
aangepl 

14 78 5 2 1 3 1967,17 

43 47-I nat 40 40 3 2 3 2 2472,994 
44 45-K ongeweten 50 50 1 1 1 1 1987,157 
45 53-72 nat 28 63 5 2 3 2 2283,433 
46 73 nat 50 0 5 1 3 2 1614,492 
47 75 aangepl 100 5 5 2 3 3 1211,497 
48 77 aangepl 80 0 5 2 4 3 853,385 
49 54 aangepl 100 0 5 2 4 2 1735,408 
50 74 aangepl 100 0 5 2 3 2 1466,539 
51 20 aangepl 100 0 5 2 3 2 7,567 
52 21 aangepl 30 90 5 2 3 2 14,45961 
53 7 nat 65 70 5 2 3 2 24,845 
54 19 nat 0 100 5 2 1 1 9,540 
55 203 aangepl 85 0 5 2 3 3 26,207 
56 2 aangepl 100 10 5 1 3 2 43,844 
57 3 aangepl 100 0 5 1 3 2 56,780 
58 4 aangepl 10 55 5 2 4 2 39,044 
59 5-6 nat 100 5 5 2 3 2 68,121 
60 76 aangepl 30 65 5 1 3 2 1129,164 
61 80-81 nat 1 99 5 1 1 3 978,029 
62 90-91-92 nat 88 60 5 2 4 2 471,308 
63 93 aangepl 100 10 5 2 3 3 409,694 
64 83 nat 10 73 3 1 3 2 878,428 
65 84 nat 1 80 5 1 3 2 667,832 
66 87 nat 0 90 5 3 3 3 517,331 
67 94 aangepl 50 60 5 1 3 2 343,27 
68 82 nat 68 28 5 3 3 2 581,569 
69 88 ongeweten 0 100 3 1 1 2 477,294 
70 89 ongeweten 0 100 5 1 1 2 417,219 
71 85 nat 100 80 5 1 1 2 646,946 
72 86 aangepl 0 100 5 3 3 2 490,697 

(a) gewestplanbestemming: (1) woon(uitbreiding) en industrie; (2) agrarische zone; (3) groen + woon(uitbreiding); (4) 3003 
groen + agrarische zone; (5) groen (natuur, bosgebied en militaire domeinen). 3004 
(b) Habitatrichtlijn- en VEN-gebied: (1) niet in Habitatrichtlijn- of VEN-gebied; (2) in Habitatrichtlijn- of VEN-gebied; 3005 
(3) Habitat 5130 3006 
(c) beheerder: (1) privé of geen gegevens; (2) andere openbare instelling en terreinbeherende natuurvereningingen; (3) 3007 
beheerd door ANB; (4) Vlaamse Overheid is eigenaar 3008 
(d) BWK: (1) geen uitbreidingsmogelijkheid; (2) uitbreidingsmogelijkheid mits beheer; (3) uitbreidingsmogelijkheid 3009 
 3010 
  3011 
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BIJLAGE 3: Restultaten per populatie van het beheerscenario voor 2008, 2031 na BAU en 2031 na 3012 
scenario 4 3013 
 3014 
Tabel 7-6: Staat van instandhouding van de Vlaamse populaties in 2008. 3015 

populatie  staat van instandhouding(a) 
volg-nummer 

2010 
ID-2009  vrouwelijke 

struiken 
verjonging populatie-

grootte 
bodem-

bedekking 
kroon-
sluiting 

vitale 
struiken 

totaal 

1 204  C+ C+ C- A C- C- C- 
2 205-A  C+ C+ C- C- A C- C- 
3 205-B  C+ C+ C- C- A C- C- 
4 206  C+ C+ C- C- A C- C- 
5 207  C+ C+ C- A C- C- C- 
6 Heider-

bos 
 A B A C- A C+ C- 

7 55  C+ C+ C+ A C- C- C- 
8 56-57  A C+ C- C- A B C- 
9 59-60  A C+ C+ B B C+ C+ 

10 62  C+ C+ C+ C+ C+ B C+ 
11 63  C+ C+ C+ C+ B B C+ 
12 64-A  C+ C+ C- B C+ C- C- 
13 64-B  C+ C+ C- A C- C- C- 
14 67  C+ C+ C+ A C+ C- C- 
15 68  C+ C+ C- C- C+ C- C- 
16 70-A  C+ C+ C+ C- A C- C- 
17 79  C+ C+ C- A C+ C- C- 
18 40  C+ C+ A C- A A C- 
19 66-69  A C+ A C+ B C- C- 
20 41  C+ C+ C- A C- C- C- 
21 61  C+ C+ C+ A C- C- C- 
22 70-B  C+ C+ C- A C- C- C- 
23 Kamert  A B C+ B C+ C+ C+ 
24 Gemeen-

tebos 
 A C+ C+ C- B C- C- 

25 Spiekel-
spade 

 A C+ C+ C- B C- C- 

26 13  C+ C+ C- A C- C- C- 
27 201  C+ C+ C- C- C+ A C- 
28 29  C+ C+ C- C+ C+ B C- 
29 30  C+ C+ C+ C- A C- C- 
30 31-A  C+ C+ C- C- C- C- C- 
31 31-B  C+ C+ C- A B C- C- 
32 32-33  A C+ C- B C- C- C- 
33 34  C+ C+ C- A C+ C- C- 
34 35-36-37  C+ C+ C- A C+ C- C- 
35 38  C+ C+ C- C- A C- C- 
36 200  A C+ C+ A A C- C- 
37 44  C+ C+ C- C+ C+ C- C- 
38 23  C+ C+ C- A C- C- C- 
39 25  C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ 
40 43-A-B  A C+ C+ B C+ C- C- 
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41 45-C-D-
E-J 

 C+ C+ C+ A C- C- C- 

42 42-46-47-
F 

 C+ C+ C+ A C- C- C- 

43 47-I  C+ C+ C- B B C- C- 
44 45-K  A C+ C+ C+ C+ A C+ 
45 53-72  A C+ C+ B C+ C- C- 
46 73  C+ C+ C- C+ A C- C- 
47 75  A C+ C+ C- A A C- 
48 77  A C+ C+ C- A A C- 
49 54  C+ C+ A C- A A C- 
50 74  C+ C+ A C- A A C- 
51 20  A C+ C+ C- A A C- 
52 21  A C+ C+ B C- C+ C- 
53 7  A C+ C+ C+ C+ C+ C+ 
54 19  C+ C+ C+ A C- B C- 
55 203  A A C+ C- A C- C- 
56 2  A C+ C+ C- A C- C- 
57 3  A C+ C- C- A B C- 
58 4  A C+ C+ A C+ C+ C+ 
59 5-6  C+ C+ C- C- A A C- 
60 76  A C+ C- B C+ C- C- 
61 80-81  C+ C+ C- A C- C- C- 
62 90-91-92  C+ C+ C- C- C+ C- C- 
63 93  A C+ C+ C- A C+ C- 
64 83  C+ C+ C+ A C+ C- C- 
65 84  C+ C+ C- A C- A C- 
66 87  C+ C+ C- A C- C- C- 
67 94  C+ C+ C- C+ C+ C- C- 
68 82  A C+ A C+ B C- C- 
69 88  na na na A C- na na 
70 89  na na na A C- na na 
71 85  na na na C- C- na na 
72 86  na na C+ A C- na na 

(a) staat van instandhouding: (A) goed; (B) voldoende; (C+) gedegradeerd; (C-) sterk gedegradeerd; (┼) afgestorven; 3016 
(na) onvoldoende gegevens. 3017 
  3018 



 138

Tabel 7-7: Staat van instandhouding van de Vlaamse populaties in 2031 na het BAU-scenario. 3019 
populatie  staat van instandhouding(a) 

volg-
nummer 

2010 

ID-2009  vrouwe-
lijke 

struiken 

verjonging populatie
-grootte 

bodem-
bedekking 

kroon-
sluiting 

vitale 
struiken 

totaal 

1 204  C+ C+ C- A C- C- C- 
2 205-A  C+ C+ C- C- A C- C- 
3 205-B  C+ C+ C- C- A C- C- 
4 206  C+ C+ C- C- A C- C- 
5 207  C+ C+ C- A C- C- C- 
6 Heider-

bos 
 A C+ A C- A C+ C- 

7 55  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
8 56-57  A C+ C- C- A B C- 
9 59-60  A C+ C+ B B C+ C+ 

10 62  A C+ C+ C+ C+ B C+ 
11 63  C+ C+ C+ C+ B B C+ 
12 64-A  C+ C+ ┼ B C+ C- ┼ 
13 64-B  C+ B ┼ A C- B ┼ 
14 67  C+ C+ C- A C+ C- C- 
15 68  C+ C+ ┼ C- C+ C- ┼ 
16 70-A  C+ C+ C+ C- A C- C- 
17 79  C+ C+ C- A C+ C- C- 
18 40  C+ C+ C+ C- A A C- 
19 66-69  C+ C+ A C+ B C- C- 
20 41  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
21 61  C+ C+ C- A C- C- C- 
22 70-B  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
23 Kamert  A C+ C+ B C+ C+ C+ 
24 Gemeen-

tebos 
 C+ C+ C+ C- B C+ C- 

25 Spiekel-
spade 

 C+ C+ C+ C- B C- C- 

26 13  C+ C+ C- A C- C- C- 
27 201  C+ C+ ┼ C- C+ A ┼ 
28 29  C+ C+ ┼ C+ C+ A ┼ 
29 30  C+ C+ C- C- A C- C- 
30 31-A  C+ C+ C- C- C- C- C- 
31 31-B  C+ C+ ┼ A B C- ┼ 
32 32-33  A C+ C- B C- C- C- 
33 34  C+ B ┼ A C+ C- ┼ 
34 35-36-37  C+ C+ C- A C+ C- C- 
35 38  C+ C+ ┼ C- A C- ┼ 
36 200  A B C+ A A C- C- 
37 44  C+ C+ ┼ C+ C+ C- ┼ 
38 23  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
39 25  C+ C+ C- C+ C+ C+ C- 
40 43-A-B  A C+ C+ B C+ C- C- 
41 45-C-D-

E-J 
 C+ B C+ A C- C- C- 

42 42-46-  A B C+ A C- C- C- 
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47-F 
43 47-I  C+ C+ ┼ B B C- ┼ 
44 45-K  A C+ C+ C+ C+ A C+ 
45 53-72  C+ C+ C- B C+ C- C- 
46 73  C+ C+ ┼ C+ A C- ┼ 
47 75  C+ C+ C+ C- A A C- 
48 77  A C+ C+ C- A A C- 
49 54  C+ C+ C+ C- A A C- 
50 74  C+ C+ A C- A A C- 
51 20  A C+ C+ C- A A C- 
52 21  A C+ C+ B C- C+ C- 
53 7  A C+ C- C+ C+ B C- 
54 19  C+ B C+ A C- A C- 
55 203  A C+ C+ C- A B C- 
56 2  A C+ C+ C- A C- C- 
57 3  C+ C+ C- C- A A C- 
58 4  C+ B C+ A C+ C+ C+ 
59 5-6  C+ C+ C- C- A A C- 
60 76  C+ C+ C- B C+ C- C- 
61 80-81  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
62 90-91-92  C+ C+ C- C- C+ C- C- 
63 93  A C+ C+ C- A B C- 
64 83  C+ C+ C- A C+ C- C- 
65 84  C+ C+ ┼ A C- A ┼ 
66 87  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
67 94  C+ C+ C- C+ C+ C- C- 
68 82  A C+ C+ C+ B C- C- 
69 88  na na na A C- na na 
70 89  na na na A C- na na 
71 85  na na na C- C- na na 
72 86  na na na A C- na na 

(a) staat van instandhouding: (A) goed; (B) voldoende; (C+) gedegradeerd; (C-) sterk gedegradeerd; (┼) afgestorven; 3020 
(na) onvoldoende gegevens. 3021 
 3022 
 3023 
  3024 
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Tabel 7-8: Staat van instandhouding van de Vlaamse populaties in 2031 na het scenario 3. 3025 
populatie  beheer  staat van instandhouding(a,b) 

Volg-
nummer 

2010 

ID-2009  vrij-
stellen 

open 
grond 

aan-
planten 

 I II III IV V VI totaal 

1 204  0 0 0  C+ C+ C- A C- C- C- 
2 205-A  0 1 1  A B A A A A B 
3 205-B  0 1 0  C+ C+ C- A A C- C- 
4 206  0 1 0  C+ C+ C- A A C- C- 
5 207  0 0 0  C+ C+ C- A C- C- C- 
6 Heiderbos  0 1 0  A B A A A C+ C+ 
7 55  0 0 0  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
8 56-57  0 1 1  A B A A A A B 
9 59-60  1 1 0  A B C+ A A C+ C+ 

10 62  1 1 0  C+ B C+ A A B C+ 
11 63  0 0 0  C+ C+ C+ C+ B B C+ 
12 64-A  0 0 0  C+ C+ ┼ B C+ C- ┼ 
13 64-B  1 1 1  A B A A A A B 
14 67  1 1 1  A B A A A A B 
15 68  0 0 0  C+ C+ ┼ C- C+ C- ┼ 
16 70-A  0 1 0  C+ C+ C+ A A C- C- 
17 79  0 0 0  C+ C+ C- A C+ C- C- 
18 40  0 1 0  C+ B C+ A A A C+ 
19 66-69  1 1 0  C+ B A A A C- C- 
20 41  1 1 1  A B A A A A B 
21 61  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
22 70-B  1 1 1  A B A A A A B 
23 Kamert  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
24 Gemeente-

bos 
 1 1 1  A B C+ A A A C+ 

25 Spiekelspade  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
26 13  1 1 1  A B A A A A B 
27 201  1 1 1  A B A A A A B 
28 29  1 1 1  A B A A A A B 
29 30  0 1 1  A B A A A A B 
30 31-A  0 0 0  C+ C+ C- C- C- C- C- 
31 31-B  0 0 0  C+ C+ ┼ A B C- ┼ 
32 32-33  1 1 0  A A C- A A C- C- 
33 34  0 0 0  C+ A ┼ A C+ C- ┼ 
34 35-36-37  1 0 0  C+ C+ C- A A C- C- 
35 38  0 1 0  C+ C+ ┼ A A C- ┼ 
36 200  0 1 1  A B C+ A A C- C- 
37 44  0 0 0  C+ C+ ┼ C+ C+ C- ┼ 
38 23  0 0 0  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
39 25  0 0 0  C+ C+ C- C+ C+ C+ C- 
40 43-A-B  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
41 45-C-D-E-J  1 1 1  A B A A A A B 
42 42-46-47-F  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
43 47-I  1 1 1  A B A A A A B 
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44 45-K  0 0 0  A C+ C+ C+ C+ A C+ 
45 53-72  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
46 73  0 1 1  A B A A A A B 
47 75  0 1 1  A B A A A A B 
48 77  0 1 1  A B C+ A A A C+ 
49 54  0 1 0  C+ B C+ A A A C+ 
50 74  0 1 0  C+ B A A A A C+ 
51 20  0 1 1  A B A A A A B 
52 21  1 1 1  A B A A A A B 
53 7  1 1 1  A B A A A A B 
54 19  0 0 0  C+ B C+ A C- A C- 
55 203  0 1 1  A B A A A A B 
56 2  0 1 1  A B C+ A A A C+ 
57 3  0 1 1  A B A A A A B 
58 4  1 1 1  A B C+ A A A C+ 
59 5-6  0 1 1  A B A A A A B 
60 76  1 1 1  A B A A A A B 
61 80-81  0 0 0  C+ C+ ┼ A C- C- ┼ 
62 90-91-92  1 1 1  A B A A A A B 
63 93  0 1 1  A B C+ A A A C+ 
64 83  1 1 1  A B A A A A B 
65 84  1 1 1  A B A A A A B 
66 87  1 1 1  A B A A A A B 
67 94  1 1 1  A B A A A A B 
68 82  1 1 0  A B C+ A A C- C- 
69 88  na na na  C+ Na ┼ A C- C- na 
70 89  na na na  C+ Na ┼ A C- C- na 
71 85  na na na  C+ Na ┼ C- C- C- na 
72 86  na na na  C+ Na ┼ A A C- na 

(a) criteria staat van instandhouding: (I) vrouwelijke struiken; (II) verjonging; (III) populatiegrootte; (IV) bodembekking; 3026 
(V) kroonsluiting; (VI) vitale struiken. 3027 
(b) scores staat van instandhouding: (A) goed; (B) voldoende; (C+) gedegradeerd; (C-) sterk gedegradeerd; (┼) 3028 
afgestorven; (na) onvoldoende gegevens. 3029 
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