
 
 

Invasieve Afrikaanse klauwkikkers ontdekt in Vlaanderen 
Na meldingen uit Wallonië in 2021 en 2022, voerden we deze zomer een nieuwe inventarisatie uit 

van Afrikaanse klauwkikkers in de grenszone België-Frankrijk. We vonden in Mesen zowel adulten als 

talrijke larven en juvenielen. De hoge aantallen jonge dieren duiden op een hoog 

voortplantingssucces, en zijn daarom zorgwekkend. 

 Drie Europese projecten voor meer klimaatslim bosbeheer in Europa  
Het INBO start dit jaar drie nieuwe bosonderzoeksprojecten op, gefinancierd door het Horizon 

Europe programma van de Europese Commissie: Pathfinder, FORWARDS en INFORMA. 

In de drie projecten staat koolstofopslag centraal en hoe het bosbeheer dit beter kan sturen. De 

projecten zullen veldmetingen uit langlopende monitoring combineren met innovatieve 

teledetectietechnieken. 

 Indicator in de Kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen 
De oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen blijft in 2021 en 2022 status quo of daalt 

zelfs een beetje ten opzichte van 2020. Dit komt allicht omdat het overgangsjaren zijn tussen het 

oude en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.  

Rijden op korte-omloophout - kan dat wel duurzaam? 
 Korte-omloophout (KOH) is een biomassateelt waarbij je stekken van een snelgroeiende boomsoort 

dicht op mekaar plant. Door deze stekken om de paar jaar te oogsten, kan er snel een grote 

hoeveelheid biomassa geproduceerd worden. Deze teeltmethode is hoofdzakelijk bedoeld om 

energie op te wekken. Maar is dit duurzaam in België? Wij zoeken het uit in het onderzoeksproject 

Ad-Libio. 

Advies in de Kijker: Actualisatie van de BWK van het Schietveld Helchteren, met 

aandacht voor vegetatieveranderingen 
Uit langjarige grondwatermonitoring bleek dat het Schietveld Helchteren - een stukje van het 

leefgebied van de wolvenroedel van Helchteren-Eksel - kampt met een structurele verdroging. In 

2008 werd er een eerste gebiedsdekkende vegetatiekartering uitgevoerd. Bij een herhaling van deze 

kartering in 2021 stelden we vast dat deze langdurige verdroging ook een verandering in de vegetatie 

heeft veroorzaakt. 

Zeldzame oranje sparrenhoutzwam in Zoniënwoud 
 In de reservaatzone van het Zoniënwoud  troffen we eind augustus 2022 een oranje 

sparrenhoutzwam aan. Deze zeldzame paddenstoel is onmiskenbaar door haar intense kleur, en toch 

is dit pas de tweede waarneming in Vlaanderen. De aanwezigheid van de zwam is vooral op 

ecologisch vlak belangrijk, aangezien ze typisch voorkomt in oude bossen. 
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Invasieve Afrikaanse klauwkikkers ontdekt in Vlaanderen

Van nature komt de Afrikaanse klauwkikker voor in Afrika ten zuiden van de Sahara. De soort kwam

op veel plaatsen in de natuur terecht na ontsnappingen uit laboratoria of het dumpen van aquaria.

De Afrikaanse klauwkikker is wereldwijd één van de meest problematische invasieve soorten. Daarom

werd ze recent toegevoegd aan de unielijst van invasieve soorten, die preventie en bestrijding oplegt.

Klauwkikkers eten alles wat in hun bek past: van insectenlarven tot kleine vissen en amfibieën zoals de

beschermde kamsalamander. De kikkers dragen ook ziektes met zich mee. Zelf hebben ze er weinig last

van, maar ze vormen wel een probleem voor inheemse amfibieën en vissen. En door hun huidgif dat

schadelijk kan zijn voor roofdieren, hebben ze hier weinig vijanden. Ze kunnen zich in zeer vervuilde

zoetwaterhabitats handhaven, planten zich snel voort en verspreiden zich zowel via waterlopen als

over het land.

In 2018 werd een populatie klauwkikkers ontdekt in Frankrijk, op enkele kilometers van de Belgische

grens. Daarom onderzocht het INBO in 2020 de naburige Vlaams-Franse grenszone op de

aanwezigheid van de soort. Uit de analyses bleek dat de kikkers zich toen niet in de onderzochte regio

bevonden. Na nieuwe meldingen uit Wallonië in 2021 en 2022, voerde het INBO deze zomer een

verkennende inventarisatie uit in die grenszone. Hierbij vonden we in Mesen, in poelen op enkele

meters van de Waalse grens, zowel adulte klauwkikkers als talrijke larven en juvenielen. De hoge

aantallen jonge dieren duiden op een hoog voortplantingssucces, en zijn daarom zorgwekkend. Tot nu

toe werden de kikkers in Vlaanderen enkel hier waargenomen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat ze

zich in de nabije toekomst verder zullen verspreiden, of zelfs nu al ruimer verspreid aanwezig zijn.

Loïc van Doorn, Jeroen Speybroeck, Tim Adriaens, Bram D’hondt, Rein Brys

https://www.inbo.be/inbo/publicaties/environmental-dna-sampling-for-african-clawed-frog-in-flanders-wallonia-and-france-in-2020
mailto:loic.vandoorn@inbo.be
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Beeld boven: Juvenielen, larven en een jongvolwassen Afrikaanse klauwkikker 

gevangen in een Vlaamse poel dicht bij de Waalse grens. Mesen, 16 augustus 2022. Foto: Loïc van

Doorn.
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Rijden op korte-omloophout - kan dat wel duurzaam?

Korte-omloophout (KOH) is een biomassateelt waarbij je stekken van een snelgroeiende boomsoort

dicht op mekaar plant. Door deze stekken om de paar jaar te oogsten, kan er snel een grote

hoeveelheid biomassa geproduceerd worden. Deze teeltmethode is hoofdzakelijk bedoeld om energie

op te wekken. Maar is dit duurzaam in België? Wij zoeken het uit in het onderzoeksproject Ad-Libio.

Hiervoor werken we samen met de KUL, UGent, VUB en Thomas More. FOD Economie financiert de

studie. Het project wil de energietransitie ondersteunen. We kijken specifiek of het mogelijk is om op

een duurzame manier biomassa te produceren van KOH en die om te zetten in biobenzine. Die kan

dan bijvoorbeeld gebruikt worden om moeilijk te elektrificeren vrachtvervoer toch op hernieuwbare

energie te laten rijden.

Maar is zo’n KOH plantage wel duurzaam? De biodiversiteit in KOH is vaak hoger dan op een akker en

het kan bovendien ook erosie doen vermijden, het bodemleven ondersteunen en koolstof vastleggen.

Maar er moet vermeden worden dat het de plaats inneemt van voedselproductie, op koolstofrijke

bodems geplant wordt of hoge natuurwaarde vervangt.

In september brengt het INBO een syntheserapport uit waarin we de effecten en kansen van KOH in

België grondig bekijken. Intussen gaat het onderzoek een tweede fase in waarin we enkele

praktijkcases onder de loep nemen. Heeft u of kent u een KOH-plantage en wil u deel uitmaken

van dit onderzoek? Contacteer ons gerust!

Jomme Desair, Julie Callebaut, Francis Turkelboom, Marijke Steenackers

https://www.inbo.be/inbo/projecten/ad-libio-evinbo
mailto:jomme.desair@inbo.be
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Beeld boven: INBO
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Drie Europese projecten voor meer klimaatslim bosbeheer in

Europa

Het INBO start dit jaar drie nieuwe bosonderzoeksprojecten op, gefinancierd door het Horizon Europe

programma van de Europese Commissie. We werken hiervoor intensief samen met binnen – en

buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. In de drie projecten staat koolstofopslag

centraal en hoe het bosbeheer dit beter kan sturen. De projecten zullen veldmetingen uit langlopende

monitoring combineren met innovatieve teledetectietechnieken (satelliet, radar en drone-metingen).

Dit biedt perspectieven om deze informatiebronnen beter op elkaar af te stemmen.

1. Het Noors onderzoeksinstituut voor bio-economie (NIBIO) coördineert het
PathFinder project. Dit project brengt gegevens uit bestaande meetnetten samen

om status en trends van koolstofstocks in Europese bossen te analyseren. Het wil op
die manier de toekomstige ontwikkeling en effecten van het beheer op Europese

schaal voorspellen. Het project zal een geïntegreerd monitoringssysteem
ontwikkelen om verschillende vormen van bosbeheer ten opzichte van elkaar af te
wegen. Daartoe zullen we data samenbrengen van grote bosmonitoringsinstanties,
zoals nationale bosinventarissen en het ICP Forests programma. Het INBO zal de
gecombineerde data analyseren om de doorstroom van koolstof doorheen de
verschillende compartimenten in het bosecosysteem beter te begrijpen.

2. Via het FORWARDS project, gecoördineerd door de Zweedse landbouwuniversiteit in

Uppsala (SLU), zal INBO bijdragen aan het ontwerp van bos-observatoria voor

http://icp-forests.net/
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Europa. Deze monitoringinfrastructuur krijgt als fundament de bestaande lange

termijn monitoring van ICP Forests (eLTER sites), de bosvitaliteitsproefvlakken (Level
I) en nationale bosinventarisatiegegevens (NFI) en wordt tevens gekoppeld aan
proximal en remote sensing data. De observatioria zullen gedetailleerde informatie
verstrekken over de kwetsbaarheid van Europese bossen voor de gevolgen van
klimaatverandering. Ze zullen ons de kennis verlenen om het bosbeheer bij te sturen
volgens de principes van klimaatslim bosbeheer, maximaal herstel van
ecosystemen en maximaal behoud van biodiversiteit. Dit project zet sterk in op

de betrokkenheid van belanghebbenden en zal de publieke deelname aan

besluitvormingsprocessen verhogen.

3. INFORMA wordt gecoördineerd door twee Spaanse universiteiten. KULeuven is hier

ook een belangrijke Vlaamse partner. INFORMA bekijkt in vijf proefgebieden de
koolstofopslag, zowel boven- als ondergronds, in onbeheerde delen van het bos en
vergelijkt dit met verschillende beheertypes. Eén van de proefgebieden is ‘de
Brabantse Wouden’, een gebied dat onder andere Meerdaalwoud, Hallerbos en het

Zoniënwoud omvat. We zullen hier specifieke bosbestanden selecteren, opmeten en
veldmetingen aanleveren. Een tweede belangrijk luik is een publieke consultatie over
de sociale inpasbaarheid en economische rendabiliteit van de beheertrajecten.
Daarbij komt ook indirecte financiering van koolstofopslag via ‘carbon credits’ aan
bod. Hier zien we een rol weggelegd voor het Gebruikersplatform Bosonderzoek en
het Bosforum. Het INBO zorgt ook hier voor de contacten en de coördinatie.

Nathalie Cools (Pathfinder), Bruno De Vos (FORWARDS), Kris Vandekerkhove (INFORMA)

mailto:Nathalie.Cools@inbo.be
mailto:Bruno.DeVos@inbo.be
mailto:Kris.Vandekerkhove@inbo.be
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Indicator in de kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met

natuurdoelen

Landbouwers kunnen vrijwillig vijf jaar durende beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse

overheid om extra inspanningen te doen voor de natuur en het landschap. In die overeenkomsten

staan maatregelen die verder gaan dan het naleven van wettelijke randvoorwaarden en bestaande

regelgeving. Het gaat bijvoorbeeld over het aanleggen van bloemenranden die voedsel en bescherming

bieden aan akkervogels, of het onderhoud van bomenrijen en houtkanten.

Deze indicator toont de evolutie van landbouwpercelen met natuurgerichte beheerovereenkomsten.

De oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen blijft in 2021 en 2022 status quo of daalt

zelfs een beetje ten opzichte van 2020. Dit komt allicht omdat het overgangsjaren zijn tussen het

oude en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. In de overgangsjaren

worden niet alle beheerovereenkomsten waarvan de termijn van 5 jaar verstreken is, hernieuwd.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Beeld boven: bloemrijke akkerrand (foto Yves Adams - Vildaphoto)

mailto:lieve.vriens@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/indicatoren/oppervlakte-beheerovereenkomsten-met-natuurdoelen
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Zeldzame oranje sparrenhoutzwam in Zoniënwoud

In de reservaatzone van het Zoniënwoud loopt onderzoek naar het belang van een oud bos in de

Vlaamse context. Kenmerkend is de enorme hoeveelheid aan dood hout, goed voor de biodiversiteit.

Het INBO volgt die biodiversiteitsontwikkeling op, onder andere  via een doctoraatsproject over

houtzwammen.

In 2021 werd op een ontbindende beukenstam een opvallende, knaloranje zwam gespot. Op dat

moment helaas te oud om nog te kunnen identificeren. Eind augustus  2022 verscheen de oranje

paddenstoel weer, ditmaal in prima staat. Na microscopische controle kunnen we met zekerheid

stellen dat het om de oranje sparrenhoutzwam gaat.  

Deze zeldzame paddenstoel is onmiskenbaar door haar intense kleur, en toch is dit pas de tweede

waarneming in Vlaanderen. Ze groeit vooral op hout dat al wat “ge-bruinrot” is, liefst door de

roodgerande houtzwam. Die laatste kent het afgelopen decennium een sterke uitbreiding,

waarschijnlijk dankzij het bewust behouden van dode bomen. Beide zwammen verkiezen normaliter

naaldhout, wat deze waarneming op beuk nog interessanter maakt. De aanwezigheid van de oranje

sparrenhoutzwam is vooral op ecologisch vlak belangrijk, aangezien ze typisch voorkomt in oude

bossen. Een ‘oerwoudsoort’ dus. 

De vondst van deze soort zet de voortdurende ontwikkeling en hoge biologische waarde van het

reservaat nogmaals in de verf.

Glen Dierickx

mailto:Glen.Dierickx@ugent.be
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Meer lezen: Ryvarden, L., & Melo, I. (2017). Poroid fungi of Europe. Synopsis Fungorum 37. Oslo | Smeets

M., & Hermans J. (2020). De Oranje sparrenhoutzwam (Pynoporellus fulgens), een interessante

nieuwkomer in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 110:54-61. | waarnemingen.be | kvmv.be

Beeld boven: oranje sparrenhoutzwam (foto: Lowie Tondeleir)

 

https://www.inbo.be/inbo/waarnemingen.be
https://www.inbo.be/inbo/kmvw.be
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Advies in de Kijker: Actualisatie van de BWK van het Schietveld

Helchteren, met aandacht voor vegetatieveranderingen

Uit langjarige grondwatermonitoring bleek dat het Schietveld Helchteren kampt met een structurele

verdroging. In 2008 werd er een eerste gebiedsdekkende vegetatiekartering uitgevoerd. Bij een

herhaling van deze kartering in 2021 stelden het volgende vast: 

De droge heide en landduinen zijn weinig veranderd. Maar deze zijn dan ook grotendeels

onafhankelijk van grondwater.

Ruim tweederde van de vochtige heide is richting droge heide opgeschoven. Een klein deel is

verbost. 

Van de vennen uit 2008 resteert nog tweederde van de oppervlakte, maar ook hier manifesteert

zich de verdroging. De meeste stonden in juni 2021 al grotendeels droog.

In enkele permanent drooggevallen vennen zijn de venplanten verdwenen en op hun beurt

vervangen door plantensoorten van de natte heide zoals gewone dophei en kleine zonnedauw.

Het Schietveld Helchteren is een groot aaneengesloten heidegebied, waar planten en vegetaties nog

kans hebben om bij veranderende waterstanden nieuw geschikte plekken te vinden. Maar globaal

gezien is de oppervlakte aan en de kwaliteit van de vochtige biotopen sterk gedaald. Wellicht zal dit

ook gevolgen hebben voor de aan deze biotopen gebonden typische fauna.
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Steven De Saeger

>> Lees het integrale advies

Beeld boven: Buntgrasvegetaties op landduinen hebben geen last van de daling van de

grondwaterstand 

(foto Steven De Saeger, INBO)

mailto:steven.desaeger@inbo.be
https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/82727894/INBO.A.4427+signed.pdf
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