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Naar een onderbouwd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen 
Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij bracht het INBO de beschikbare, voor het 
beheer relevante kennis over de Chinese wolhandkrab in kaart. We weten intussen al veel 
over de soort, maar er blijven nog enkele vragen. Onderzoekers en waterloopbeheerders 
gaan hiermee nu verder aan de slag om het toekomstige beheer van wolhandkrab te 
verbeteren. 
 

Advies in de kijker: Bestrijdings- en beheeropties voor watercrassula 
De inrichters en beheerders van het Biscopveld in Wingene, Beernem, Oostkamp en 
Ruiselede stelden de aanwezigheid van watercrassula vast in een aantal plassen. Ze vroegen 
aan het INBO hoe ze deze invasieve plant het best bestrijden of beheersen. 
 

Save the date! 
Op 4 oktober stellen enkele onderzoekers van het INBO hun onderzoek rond herintroducties 
voor, en duiden beleidsmedewerkers van Natuur en Bos ook de juridische aspecten ervan. 
Daarnaast komen diverse onderzoekers maar ook professionelen en vrijwilligers uit het veld 
hun ervaring met ons delen. Een niet te missen dag dus voor wie meer te weten wilt komen 
over wat er allemaal komt kijken bij herintroducties en translocaties. 
 

Kunnen we met behulp van satellietbeelden de BWK actualiseren? 
Om de bruikbaarheid van de BWK te blijven garanderen voor heel Vlaanderen, is het goed 
dat de kaart gebiedsdekkend en frequent geactualiseerd wordt, maar de inzet van 
karteerders op het terrein vraagt veel tijd en middelen. We zoeken daarom naar nieuwe, 
innovatieve monitoringstechnieken voor de kartering. Remote sensing is er daar een van. 
 

Een nieuwe Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen 
In functie van de nieuwe Rode Lijst beoordeelden we 62 libellensoorten. Van die 62 zijn er 7 
ernstig bedreigd, 4 bedreigd, 4 kwetsbaar, 1 bijna in gevaar en 43 momenteel niet in gevaar. 
De Rode-Lijstsoorten zijn die soorten die behoren tot de categorieën ernstig bedreigd, 
bedreigd en kwetsbaar. Dat zijn er 15 
 

Nederlandse otter in Oost-Vlaanderen 
Sinds december 2019 wordt geregeld dezelfde otter gespot langs de Moervaart en de 
Durme in Lokeren en Waasmunster. Uit genetische analyse blijkt dat deze otter met als 
bijnaam “Mijnheer Eenoog” uit het noorden van Nederland komt. Hoewel van otters al 
langer bekend is dat ze over grote afstanden kunnen migreren, is dit toch uitzonderlijk. 
 



Uitbreiding van het Zwin verhoogt de overstromingsdynamiek 
Sinds 2016 volgt het INBO het oppervlakte- en grondwaterpeil op in het Zwin in functie van 
de uitbreiding in 2019. Bedoeling is om na te gaan wat de effecten zijn van de verbreding en 
verdieping van de hoofdgeul en de uitbreiding van het Zwin. Uit de tijdreeksen van 20 
peilbuizen leiden we veranderingen af in duur en frequentie van overspoeling door de zee. 
 

Amerikaanse stierkikker breidt leefgebied uit naar Limburg 
Om de de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen op te volgen, voerde het 
INBO in opdracht van de gemeente Ham een eDNA-screening uit in de omgeving van het 
natuurgebied De Rammelaars. In 6 van de 15 onderzochte vijvers bleek aanwezigheid van 
Amerikaanse stierkikker. Vestiging van deze invasieve exotische kikkersoort was tot vandaag 
enkel met zekerheid bekend in de provincie Antwerpen. 
 

Indicator in de kijker: Trend broedvogels van de kust 
De populatie kustbroedvogels maakte in de periode 1985-2021 sterke veranderingen door, 
zowel naar soortensamenstelling als aantallen en verspreiding. In de periode 2004-2014 
zagen we een sterke daling van de aantallen. 2014 vormt met een totaal van 3122 
broedparen een dieptepunt in de tellingen. Daarna was er weer een toename, maar het 
aantal broedparen van de meeste soorten blijft sindsdien op een laag niveau. Alleen bij 
visdief treedt herstel op. 
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Naar een onderbouwd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen

Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij bracht het INBO de beschikbare, voor het beheer

relevante kennis over de Chinese wolhandkrab in kaart. We weten intussen al veel over de soort, maar

er blijven nog enkele vragen. Onderzoekers en waterloopbeheerders gaan hiermee nu verder aan de

slag om het toekomstige beheer van wolhandkrab te verbeteren.

De Chinese wolhandkrab werd zo’n negentig jaar geleden voor het eerst in Vlaanderen gevonden.

Sindsdien kende de populatie zijn ups en downs. Vandaag is deze zoetwaterkrab goed gevestigd in de

waterlopen van het binnenland. Haar massale voorkomen doet de bezorgdheid rijzen over een

negatieve impact op de waterinfrastructuur (bv. oeverstabiliteit) en het overige waterleven (bv.

waterplanten). Tegelijk kent de soort een unieke ecologie, waarbij nieuwe dieren vanuit de zee naar

het binnenland trekken. Dit laat de mogelijkheid om dieren op een passieve, selectieve en

milieuvriendelijke wijze uit rivierbekkens te weren met gespecialiseerde vallen.

Bram D’hondt

Meer lezen: D’hondt B, Van Wichelen J, Adriaens T (2021). Een kennisoverzicht van de Chinese

wolhandkrab: naar een geïnformeerd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen. Rapporten van het

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (58). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: wolhandkrabben botsen tijdens de migratie op een stuw (foto INBO).

mailto:bram.dhondt@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/een-kennisoverzicht-van-de-chinese-wolhandkrab
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Advies in de kijker: Bestrijdings- en beheeropties voor

watercrassula

Watercrassula, een invasieve waterplant uit Oceanië, verschijnt op steeds meer plaatsen in de Vlaamse

natuur. De situatie is zorgwekkend: de plant neemt steeds meer de plaats in van de natuurlijke

vegetaties. De inheemse natuur komt daardoor in het gedrang.

De Nederlandse overheid verbiedt de verkoop van watercrassula in tuincentra en plantenwinkels. In

België is de soort nog steeds vrij te koop in de handel, wat verspreiding in de hand werkt.

De inrichters (Vlaamse Landmaatschappij) en beheerders (Natuurpunt) van het Biscopveld in Wingene,

Beernem, Oostkamp en Ruiselede stelden de aanwezigheid van de soort vast in een aantal plassen. Ze

vroegen aan het INBO hoe ze deze soort het best bestrijden of beheersen.

Dit advies stelt een aantal uitgewerkte mogelijkheden voor.

Eerder bracht het INBO ook al een leidraad uit voor het beheer van watercrassula.

Lieve Vriens

Beeld boven: dominantie van watercrassula in het natuurgebied Drijdijck, Verrebroek, Oost-Vlaanderen

(Foto INBO)

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/advies-over-watercrassula-in-het-biscopveld-bestrijdings-en-beheeropties
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/leidraad-voor-het-beheer-van-watercrassula-crassula-helmsii-in-vlaanderen
mailto:lieve.vriens@inbo.be
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Kunnen we met behulp van satellietbeelden de BWK

actualiseren?

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventarisatie van de bodembedekking

van Vlaanderen. De kaart visualiseert de biologische waarde van het landschap op een overzichtelijke

wijze. De focus ligt hierbij op vegetaties en kleine landschapselementen. Het is de enige structurele

inventaris van de biotopen in Vlaanderen en wordt daarom breed gebruikt als referentiekader in het

natuur- en vergunningenbeleid.

Om de bruikbaarheid van de BWK te blijven garanderen voor heel Vlaanderen, is het goed dat de kaart

gebiedsdekkend en frequent geactualiseerd wordt. De inzet van karteerders op het terrein vraagt

echter veel tijd en middelen. We zoeken daarom naar nieuwe, innovatieve monitoringstechnieken voor

de kartering. Remote sensing is er daar een van.

Het INBO zet met remote sensing vooral in op de detectie van verandering. We onderzoeken of we op

vrij beschikbare satellietbeelden grote veranderingen in het landschap kunnen waarnemen. Op die

plaatsen is gericht veldwerk voor het updaten van de BWK het meest aangewezen.

Het INBO ondersteunt of ondersteunde een aantal projecten rond veranderingsdetectie met

satellietbeelden:

masterthesis KU Leuven over veranderingsdetectie

pilootproject rond het detecteren van recent geploegde permanente graslanden, i.s.m. VITO

https://www.inbo.be/inbo/de-biologische-waarderingskaart/wat-is-de-biologische-waarderingskaart/
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71235425710001471&context=L&vid=KULeuven&search_scope=ALL_CONTENT&tab=all_content_tab&lang=en_US
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pilootproject rond het detecteren van locaties waar boomkruinen verdwenen (zijn), i.s.m. Digitaal

Vlaanderen en VITO

project rond deep learning voor veranderingsdetectie, ondersteund door FWO-SBO

Voor meer informatie of suggesties: Stien Heremans

https://geo-informed.be/
mailto:stien.heremans@inbo.be
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Een nieuwe Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen

Rode lijsten bepalen hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Het zijn goede

graadmeters om in te schatten welke soorten het momenteel slecht doen, en waar het beleid dringend

op moet inzetten. Om de Rode-Lijststatus van libellen te bepalen, passen we de internationaal erkende

IUCN-criteria en -richtlijnen toe op de data van de laatste 10 jaar.

In totaal beoordeelden we 62 libellensoorten. Van die 62 zijn er 7 ernstig bedreigd, 4 bedreigd, 4

kwetsbaar, 1 bijna in gevaar en 43 momenteel niet in gevaar. Van de 3 resterende soorten hebben we

onvoldoende data om een Rode Lijststatus te bepalen. De Rode Lijstsoorten zijn die soorten die

behoren tot de categorieën ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Dat zijn er 15.

3 soorten werden niet geëvalueerd en 5 soorten zijn al langer regionaal uitgestorven. Die soorten

behoren dus niet tot de Rode Lijst.

Soorten kenmerkend voor eerder voedselrijke wateren doen het opvallend beter dan bij de

beoordeling van de Rode Lijsten in 2006 en 1996. Het meest opvallend is dat nu alle soorten van

voedselarme wateren en vennen bedreigd zijn. Die lijden vooral onder de te hoge stikstofdepositie en

de toename van exotische vissen in een voorheen visvrij milieu. Stijgende temperaturen, verminderde

neerslag en lange droogteperiodes verhogen daarnaast de kans op het droogvallen van de waterpartij.

Een onaangepast beheer van de landbiotoop tenslotte, zoals het kappen van struweel en boomopslag

in de buurt van waterpartijen, vermindert het aantal geschikte plekken om te foerageren.

Geert De Knijf, Carine Wils & Dirk Maes

mailto:geert.deknijf@inbo.be
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Meer lezen: De Knijf G., Wils C., Maes D. (2021). IUCN Rode Lijst van de libellen (Odonata) in

Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (59). Instituut voor

Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: maanwaterjuffer, een met uitsterven bedreigde soort in Vlaanderen (©Erik Moonen)

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/iucn-rode-lijst-van-de-libellen-odonata-in-vlaanderen
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Nederlandse otter in Oost-Vlaanderen

Sinds december 2019 wordt geregeld dezelfde otter gespot langs de Moervaart en de Durme in

Lokeren en Waasmunster. Uit genetische analyse blijkt dat deze otter, met als bijnaam “Mijnheer

Eenoog”, aan de Moervaart en Durme uit Nederland komt. Hij legde maar liefst 200 kilometer af om

zijn huidig leefgebied te bereiken. Na vergelijking van de genetische kenmerken met de referentiedata

van het Laboratorium voor Ecologische Genetica van Wageningen Environmental Research in

Nederland, weten we dat hij vroeger in de Flevopolder leefde. Sinds de winter van 2018-2019 is hij er

niet meer waargenomen. Hoewel van otters al langer bekend is dat ze over grote afstanden kunnen

migreren, is dit toch uitzonderlijk.

Door genetische analyse van uitwerpselen konden we de otter die ze achterliet genetisch

karakteriseren. Het bleek steeds om hetzelfde dier te gaan. Dat vermoedden we ook al op basis van

cameravalbeelden. Deze otter is immers duidelijk herkenbaar aan een gekwetst/verloren oog. Dankzij

een groot netwerk aan cameravallen(*) in de regio, nemen we deze otter sinds het najaar van 2020

ook af en toe zuidelijker waar in het Berlarebroek en langs het Donkmeer in Berlare. Sinds 2021 duikt

hij ook noordelijker op langs de Zuidlede in Wachtebeke. Deze otter heeft dus een zeer groot

leefgebied.

Karen Cox, Joris Everaert, Arjen de Groot (WENR), Sabrina Neyrinck, Koen Van Den Berge

(*) De beelden kwamen tot stand via een samenwerking van vrijwilligers van de regionale

natuurvereniging vzw Durme, de zoogdierenwerkgroep Waas, Durme en Schelde, vzw Natuurpunt en

een lokale privé-terreineigenaar.

mailto:karen.cox@inbo.be
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Meer lezen: In Roofdiernieuws 29 over het grote leefgebied van "Mijnheer Eenoog" in het Waasland.

Beeld boven: "spraint", uitwerpselen van otter (foto INBO)

https://www.inbo.be/inbo/roofdiernieuws-29/otter-meneer-eenoog-heeft-leefgebied-van-wachtebeke-tot-berlare-in-oost-vlaanderen/
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Uitbreiding van het Zwin verhoogt de overstromingsdynamiek

Sinds 2016 volgt het INBO het oppervlakte- en grondwaterpeil op in het Zwin in functie van de

uitbreiding in 2019. We doen dit in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en

Kust van de Vlaamse Overheid. Bedoeling is om na te gaan wat de effecten zijn van de verbreding en

verdieping van de hoofdgeul en de uitbreiding van het Zwin. Hiervoor plaatsten we 20 ondiepe

peilbuizen, uitgerust met automatische druksondes. Uit de tijdreeksen leiden we veranderingen af in

duur en frequentie van overspoeling door de zee.

De meetpunten in kreken en geulen tonen dat de vloedgolf door de geuluitbreiding sneller en verder

het gebied binnendringt. Bij eb stroomt het water ook vlugger weg. Als gevolg hiervan zien we in de

oude Zwinvlakte lokaal een toename van de overstromingsfrequentie en dus een verhoging van de

dynamiek. Dit was een van de doelstellingen van de Zwinuitbreiding. Doordat bepaalde kreken

geleidelijk eroderen of dichtslibben, zullen sommige effecten pas over enkele jaren zichtbaar worden.

Koppeling met de lopende vegetatiemonitoring moet toelaten om de effecten op vegetatie na te gaan.

Sam Provoost, Alexander Van Braeckel & Wouter Van Gompel

Meer lezen: Provoost S, Van Braeckel A & Van Gompel W (2021). Monitoring hydrologie Zwin.

Rapportage 2021. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (63). Instituut voor

Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

mailto:sam.provoost@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/monitoring-hydrologie-zwin
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Amerikaanse stierkikker breidt leefgebied uit naar Limburg

Om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen op te volgen, voerde het INBO in

opdracht van de gemeente Ham een eDNA-screening uit in de omgeving van het natuurgebied De

Rammelaars. In 6 van de 15 onderzochte vijvers bleek aanwezigheid van Amerikaanse stierkikker.

Vestiging van deze invasieve exotische kikkersoort was tot vandaag enkel met zekerheid bekend in de

provincie Antwerpen.

De Amerikaanse stierkikker kon zich sinds 2000 vestigen in Vlaanderen, waarschijnlijk via uitzettingen

in tuin- en natuurlijke vijvers. Sindsdien breidde deze kikker van formaat zijn leefruimte in de

provincie Antwerpen uit over tientallen kilometers en honderden vijvers, voornamelijk in de vallei van

de Grote Nete. De vraatzucht van deze invasieve exoot gecombineerd met de afwezigheid van

natuurlijke vijanden heeft een enorme impact op inheemse soorten. Bijkomend wordt gevreesd dat de

kikker ziektekiemen verspreidt die schadelijk zijn voor onze inheemse amfibieën. Om de verdere

verspreiding in Vlaanderen een halt toe te roepen, werden sinds 2012 verschillende

uitroeiingscampagnes opgestart. Eén daarvan is het LIFE 3n-bullfrog project, waarin een geïntegreerde

aanpak centraal staat.

Sinds kort groeide het vermoeden dat stierkikker ook in de provincie Limburg voet aan de grond had

gezet. Dat vermoeden konden we met dit onderzoek bevestigen. Voorlopig gaat het nog maar om

enkelingen, waarschijnlijk uitwijkelingen van de grote stierkikkerpopulatie rond Balen. Die kunnen

langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Limburg terecht zijn gekomen.

Op basis van deze bevindingen gaat de provincie Limburg bijkomende middelen vrijmaken voor

verdere screening en de opstart van een intensief bestrijdingsprogramma. Het Life-project zal dit

https://www.natuurenbos.be/bullfrog
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coördineren. Hiermee wil men de definitieve vestiging en uitbreiding van deze invasieve exoot in

Limburg koste wat het kost voorkomen. Deze aanpak is dan ook een mooi voorbeeld van een early-

detection-rapid-response systeem in de praktijk, en hoe eDNA-analyse hierin een sleutelrol kan spelen.

Rein Brys, Teun Everts en Sabrina Neyrinc

Foto boven: stierkikker (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

mailto:rein.brys@inbo.be
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Indicator in de kijker: Trend broedvogels van de kust

De indicator ‘trend broedvogels van de kust’ toont de evolutie van het aantal broedende sternen en

meeuwen langs de Vlaamse kust in de periode 1985-2021.

De populatie kustbroedvogels maakte in die periode sterke veranderingen door, zowel naar

soortensamenstelling als aantallen en verspreiding.

In de periode 2004-2014 zagen we een sterke daling van de aantallen. Dat kwam door de

achteruitgang van kokmeeuw, dwergstern, visdief en grote stern. Vanaf 2014 daalde ook het aantal

zilver- en kleine mantelmeeuwen. Dat jaar vormt met een totaal van 3122 broedparen een dieptepunt

in de tellingen. Daarna was er weer een toename, maar het aantal broedparen van de meeste soorten

blijft sindsdien op een laag niveau. Alleen bij visdief treedt herstel op door de aanleg van nieuwe

broedeilanden en bescherming tegen vossen.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Foto boven: visdief (foto Yves Adams - Vildaphoto)

mailto:lieve.vriens@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/indicatoren/trend-broedvogels-van-de-kust

