
 
 
Scholeksters blijken exotenjagers in de Zeeschelde 
Bijzondere vaststelling in ons tweejaarlijks verslag over de Zeeschelde is de opmars van de 
scholekster in de Beneden-Zeeschelde. De oorzaak vonden we snel in de datasets:  de recent 
opgedoken brakwaterkorfschelp. Deze uitheemse soort zorgt voor veel extra voedsel voor de 
scholekster, die zich ontpopt tot een exotenjager langs de boorden van de rivier. 

Lillo - Potpolder 10 jaar natuurgebied 
Het geactualiseerde Sigmaplan werkt aan een duurzame en robuuste Schelde. In dit kader werd de 
Potpolder in 2012 ontpolderd voor estuariene natuurontwikkeling. De sedimentatiesnelheid, 
kreekontwikkeling, macrobenthosdensiteit  en vegetatieontwikkeling werden gedurende tien jaar 
opgevolgd. 

BioAgora gelanceerd 
Op 10 november 2022 lanceerden 22 partners uit 13 landen het nieuwe Horizon Europe-project 
BioAgora. SYKE (het Finnish Environment Institute), neemt de coördinatie op zich en INBO is een van 
de partners. Het project ontwerpt een architectuur en functionaliteiten voor een Europese ‘Science 
Service for Biodiversity’. Doel is om met een versterkte wetenschappelijke inbreng de transitie te 
ondersteunen die nodig is voor de realisatie van de EU Green Deal en de EU Biodiversiteitsstrategie. 

Watervlakken 1.2: het stilstaandwaterlandschap in kaart 
Watervlakken 1.0 was in 2018 de eerste gegeorefereerde kaartlaag van alle stilstaande wateren in 
Vlaanderen. Omdat het landschap steeds in verandering is, werken we de kaart elke twee jaar bij. 
Inmiddels zijn we toe aan de derde versie (1.2). 

Advies in de kijker: over de aanpak voor de niet-schuwe wolf op de Hoge Veluwe 
Op de Hoge Veluwe in Nederland is meermaals vastgesteld dat een jonge wolf dicht bij mensen 
komt. Er is ook melding van jonge wolven die nieuwsgierig gedrag vertonen. In dit advies beoordelen 
we of de huidige handhaving op de Hoge Veluwe gebeurde volgens de procedure en hoe deze 
probleemsituatie best aangepakt wordt. 

Niet alle politieke visies leiden naar een leefbare omgeving 
IPBES maakte een overzicht van de verschillende mogelijke politieke toekomstvisies van Europa, en 
de impact ervan op natuur en maatschappij. Onderzoek van onder andere het INBO wijst uit dat 
enkele wegen leiden tot aanzienlijke toename van maatschappelijke winsten. Andere, gangbare 
politieke visies zullen tot een minder fraaie toekomst leiden… 

Indicator in de kijker: Aantal rosse stekelstaarten in Vlaanderen 
De rosse stekelstaart vormt door hybridisatie een grote bedreiging voor de zeldzame Europese 
witkopeend. Daarom is er een Europees actieplan om de rosse stekelstaart binnen het Europese 



grondgebied uit te roeien. De jarenlange bestrijding loont:  in de winter van 2021-2022 was in 
Vlaanderen nog slechts een handvol vogels aanwezig. 

Korteomloophout in België uitgespit 
Wil je snel veel houtige biomassa krijgen, dan kan je snelgroeiende boomsoorten dicht bij elkaar 
planten en om de paar jaar oogsten. Dit wordt korteomloophout genoemd. Die biomassa kan voor 
veel dingen gebruikt worden - van energie tot chemische bouwstenen voor een groene economie. De 
teelt heeft echter nog nooit echt voet aan de grond gekregen in België. Wij zochten uit waarom en 
hoe het anders kan. 
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Scholeksters blijken exotenjagers in de Zeeschelde

We publiceerden zopas het nieuwe jaarlijkse verslag over de toestand en de evoluties in de Zeeschelde.

Dit rapport is  een vinger-aan-de-pols over de gezondheid van de habitats en de biologische diversiteit

van de rivier. 

Bijzondere vaststelling is de opmars van de scholekster in de Beneden-Zeeschelde. De oorzaak vonden

we snel in de datasets:  de recent opgedoken brakwaterkorfschelp. Deze uitheemse soort zorgt voor

veel extra voedsel voor de scholekster, die zich ontpopt tot een exotenjager langs de boorden van de

rivier.

Andere opvallende resultaten uit het rapport:

Voor het eerst werd, op basis van voorgaand onderzoek, becijferd hoeveel oppervlakte ecologisch

waardevol laagdynamisch waterhabitat aanwezig is in de Beneden-Zeeschelde. Hieruit blijkt dat

223 ha of (slechts) 8.5% van de geul voldoet aan de voorwaarden. Deze zones verdienen in de

toekomst bijzondere aandacht  naar behoud en beheer. 

2020 bleek een succesjaar voor de aasgarnaal: een nooit geziene hoeveelheid ontwikkelde zich in

de Beneden-Zeeschelde. Ze zijn voedsel voor juveniele vis en garnalen!

De aantallen overwinterende watervogels langs de oevers van de Zeeschelde blijven verder

afnemen, zij het lichtjes. Die afname wordt echter gecompenseerd door de toename van de

vogelaantallen in de natuurontwikkelingsgebieden van het geactualiseerde Sigmaplan. Ook voor de

https://www.researchgate.net/publication/348051985_De_brakwaterkorfschelp_Potamocorbula_amurensis_Schrenck_1861_Bivalvia_Myida_Corbulidae_een_nieuwkomer_in_het_Schelde-estuarium_of_het_begin_van_een_lang_verhaal
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broedvogels blijken de nieuwe Sigmagebieden al belangrijke bijdragen te leveren, maar de aantallen

worden nog niet gehaald. Een verdere uitvoering van het Sigmaplan is noodzakelijk hiervoor.        

Gunther Van Ryckegem

Meer lezen: Van Ryckegem, G., Vanoverbeke, J., Van de Meutter, F., Vandevoorde, B., Mertens, W.,

Mertens, A., Van Braeckel, A., Smeekens, V., Thibau, K., Bezdenjesnji, O., Buerms, D., De Regge, N., Hessel,

K., Lefranc, C., Soors, J., Van Lierop, F. (2022). MONEOS ‐ Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand

Zeeschelde 2021. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en

diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2022 (Rapporten van

het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2022 (26)). Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek,

Brussel. DOI: 10.21436/inbor.85928183 D/2022/3241/290

Beeld boven: brakwaterkorfschelpen (foto INBO)

mailto:gunther.vanryckegem@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/moneos-geintegreerd-datarapport-inbo-toestand-zeeschelde-2021-monitoringsoverzicht-en-1ste-lijnsrapportage-geomorfologie-diversiteit-habitats-en-diversiteit-soorten
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/moneos-geintegreerd-datarapport-inbo-toestand-zeeschelde-2021-monitoringsoverzicht-en-1ste-lijnsrapportage-geomorfologie-diversiteit-habitats-en-diversiteit-soorten
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BioAgora gelanceerd

Op 10 november 2022 lanceerden 22 partners uit 13 landen het nieuwe Horizon Europe-project

BioAgora. Alternet (the European Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services), dat

sinds 2014 wordt geleid door het INBO, nam het initiatief om haar lid-instituten te mobiliseren voor

het opmaken van een proposal. Een van de Alternet-leden, SYKE (het Finnish Environment Institute),

neemt de coördinatie op zich en INBO is een van de partners. Het project ontwerpt een architectuur

en functionaliteiten voor een Europese ‘Science Service for Biodiversity’. Deze ‘Science Service’ wordt

de wetenschappelijke pijler van het EU Knowledge Centre for Biodiversity dat ondergebracht is bij het

Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Doel is om met een versterkte

wetenschappelijke inbreng de transitie te ondersteunen die nodig is voor de realisatie van de EU

Green Deal en de EU Biodiversiteitsstrategie.

Het BioAgora-project zal bouwen op het gehele Europese landschap van biodiversiteitswetenschap en

kennis laten doorstromen naar de Europese instellingen en de ruimere samenleving. BioAgora zal een

functionele en responsieve Science Service afleveren, en zal ook terugkoppelen inzake kennisleemten.

Het INBO is betrokken bij de uitwerking van testcases rond kennisuitwisseling tussen wetenschap en

beleid. In een eerste fase komen volgende thema’s aan bod: (1) bestuiving, (2) zoetwater, (3) urban

nature based solutions en (4) interacties tussen de EU Biodiversiteitsstrategie en de Conventie

Biologische Diversiteit. De focus ligt op knelpunten bij de uitvoering van de EU-

Biodiversiteitsstrategie. Het INBO zal ook bijdragen aan horizon scanning en aan

capaciteitsontwikkeling om de Science Service te voeden.

Myriam Dumortier en Maurice Hoffmann

https://www.youtube.com/channel/UCfzaJhFr0eFmdu7YXPN5OyQ
https://bioagora.eu/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
mailto:myriam.dumortier@inbo.be
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BioAgora: Connecting biodiversity knowledge with decisionBioAgora: Connecting biodiversity knowledge with decision……

 

https://www.youtube.com/watch?v=WSuQL_SzkkQ
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Watervlakken 1.2: het stilstaandwaterlandschap in kaart

Watervlakken 1.0 was in 2018 de eerste gegeorefereerde kaartlaag van alle stilstaande wateren in

Vlaanderen. Omdat het landschap steeds in verandering is, werken we de kaart elke twee jaar bij.

Inmiddels zijn we toe aan de derde versie (1.2).

Het nieuwe bestand omvat 93.135 polygonen, bijna 4.500 meer dan de vorige versie. Aan de hand van

orthofoto’s van 2019, 2020 en 2021 en het digitaal terreinmodel Vlaanderen herbekeken we

systematisch nagenoeg een kwart van Vlaanderen. Ook in het overige deel van  Vlaanderen werden

aanpassingen doorgevoerd. Dat gebeurde aan de hand van nieuwe informatie. Bijna 5.500  polygonen

werden toegevoegd aan de kaartlaag, dit zijn hoofdzakelijk nieuw aangelegde poelen en vijvers. Ook

verdwenen ongeveer 1.000 watervlakken uit het landschap.

 Watervlakken 1.2 bieden we aan als shape-, GML- en geopackagebestand en kan je bekijken en

downloaden via de catalogus van Geopunt (zoekterm ‘Watervlakken - versie 1.2’). De kaart is ook

beschikbaar via Zenodo. Het begeleidende rapport biedt de nodige achtergrondinformatie. Suggesties

voor verdere aanvullingen en verbeteringen blijven welkom via het meldpunt watervlakken@inbo.be.

Kevin Scheers, An Leyssen, Vincent Smeekens, Carine Wils, Jo Packet & Luc Denys. 

Meer lezen: Scheers K., Smeekens V., Wils C., Packet J., Leyssen A. & Denys L. (2022). Watervlakken versie

1.2: polygonenkaart van stilstaand water in Vlaanderen. Uitgave 2022. Rapporten van het Instituut

voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (31). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: Lozerheide (foto INBO)

http://www.geopunt.be/
https://doi.org/10.5281/zenodo.3386857
mailto:kevin.scheers@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/watervlakken-versie-12-polygonenkaart-van-stilstaand-water-in-vlaanderen-uitgave-2022
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Lillo - Potpolder 10 jaar natuurgebied

Het geactualiseerde Sigmaplan werkt aan een duurzame en robuuste Schelde. In dit kader werd de

Potpolder in 2012 ontpolderd voor estuariene natuurontwikkeling. Om de invloed van een

voorliggende dijk op deze ontwikkeling na te gaan, werd de Potpolder gescheiden door een tussendijk.

In het kleiner compartiment werd de voordijk behouden, terwijl dit in het groter compartiment werd

afgegraven tot op slibniveau. De sedimentatiesnelheid, kreekontwikkeling, macrobenthosdensiteit  en

vegetatieontwikkeling werden gedurende tien jaar opgevolgd.

Al een jaar na de ontpoldering ontstond er een slikvlakte met een dendritisch krekenstelsel. De

sedimentatiesnelheid was initieel hoog, maar nam doorheen de jaren geleidelijk af. De slikzone hoogde

grotendeels op tot een hoogte waar pioniersvegetatie zich kan vestigen. De densiteit van de kreken

nam af. Vegetatieontwikkeling verliep via twee processen: 

pioniersoorten zoals zeeaster en spiesmelde vestigden zich op de kreekruggen

riet en biezen vestigden zich onmiddellijk in de omliggende breuksteenzone en groeiden nadien van

daar het slik in.

De benthosdensiteit bereikte na één jaar al een gelijkaardige waarde als een nabijgelegen

referentiesite.

De invloed van een voorliggende dijk op de estuariene ontwikkeling bleek aanzienlijk. Voor de

Potpolder leidde het afgraven van deze dijk tot een snellere estuariene ontwikkeling met een hogere
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sedimentatiesnelheid, een hogere kreekdensiteit en een snellere vegetatieontwikkeling van

pioniersoorten. De benthosdensiteit vertoont geen verschil.

Oberon Geunens, Hug Van Beek en Wim Mertens

Meer lezen: Managed realignment Lillo. 10 years of monitoring

Beeld boven: Voor van een kleiner compartiment (rechts) werd een dijk behouden, terwijl voor een

groter compartiment (links) werd de dijk volledig verwijderd. (foto Yves Adams - Vildaphoto)

mailto:oberon.geunens@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/managed-realignment-lillo
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Korteomloophout in België uitgespit

Drie grote hinderpalen staan een doorbraak van korteomloophout in Vlaanderen in de weg:

de wetgeving rond korteomloophout is onduidelijk

landbouwers kiezen liever voor voedselproductie dan houtproductie

de financiële opbrengsten zijn te laag

Toch wordt houtige biomassa een belangrijk onderdeel van de groene economie die zich aan het

ontwikkelen is. Korteomloophout kan hieraan bijdragen zonder extra te moeten oogsten in onze

schaarse bossen. Daarnaast biedt het ook veel ecologische voordelen die vaak onze hele maatschappij

ten goede komen. Het gaat dan over verbinding van natuursnippers, vastleggen van koolstof en

opvangen van stikstof dat in de waterlopen dreigt te sijpelen.

Toch wordt de investeringkost vooral door de eigenaar, vaak landbouwers, gedragen. In tijden van

energiecrisis kan de verkoop van de biomassa een goede opbrengst leveren en dus de kosten waard

zijn. Maar wanneer in de toekomst de energieprijzen terug dalen, wordt de teelt weer financieel

minder interessant. Structurele financiering voor landbouwers die het landschap met

korteomloophout onderhouden, kan dan een hulp zijn. Maar landbouwers kijken niet alleen naar de

opbrengst voor hun teeltkeuze. De wetgevende obstakels en missende affiniteit zullen dus ook

aangepakt moeten worden.
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Jomme Desair, Julie Callebaut, Marijke Steenackers, Francis Turkelboom

Meer lezen: Desair, J., Callebaut, J., Steenackers, M., Turkelboom, F., De Smet, L. (2022). Short Rotation

Coppice in Belgium, Review on Opportunities, Barriers and Effects. Reports of the Research Institute

for Nature and Forest 2022 (28). Research Institute for Nature and Forest, Brussels. DOI:

doi.org/10.21436/inbor.85964562

>> Meer over Ad-Libio, het project waar dit rapport in kadert

 

 

mailto:jomme.desair@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/short-rotation-coppice-in-belgium
https://www.inbo.be/inbo/projecten/ad-libio-evinbo
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Advies in de kijker: over de aanpak voor de niet-schuwe wolf op

de Hoge Veluwe

Op de Hoge Veluwe in Nederland is meermaals vastgesteld dat een jonge wolf dicht bij mensen komt.

Er is ook melding van jonge wolven die nieuwsgierig gedrag vertonen. Hierbij valt op dat bezoekers

weinig tot geen aanstalten maakten om afstand te houden. 

Hoewel er geen sprake is van agressie, is dit een eerste stap naar een voor mensen gevaarlijke situatie.

In het Nederlandse wolvenplan is een procedure uitgewerkt om eventuele niet-schuwe wolven af te

schrikken. In dit advies beoordelen we of de huidige handhaving op de Hoge Veluwe gebeurde volgens

de procedure en hoe deze probleemsituatie best aangepakt wordt. Het is in elk geval essentieel dat

bezoekers duidelijke richtlijnen krijgen over hoe om te gaan met een nieuwsgierige jonge wolf. 

Joachim Mergeay

>>Lees het integrale advies

mailto:joachim.mergeay@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/publicaties/advies-over-de-aanpak-voor-de-niet-schuwe-wolf-op-de-hoge-veluwe
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Niet alle politieke visies leiden naar een leefbare omgeving

Modelleren hoe de toekomst er kan uitzien voor Europa, dat gebeurt al op grote schaal. Het IPBES

(zowat het IPCC voor biodiversiteit) heeft uit al deze studies zes grote scenario’s voor een “plausibele

toekomst” gepuurd, noem het maar wegen die we met de Europese politiek in kunnen slaan. Niet elke

toekomst ziet er echter even fraai uit voor mens noch natuur. 

Recent hebben wetenschappers, waaronder van het INBO, aangetoond dat er eigenlijk maar twee

leefbare opties zijn waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en natuurdoelstellingen gehaald

worden. Deze twee scenario's zetten beiden in op duurzaamheid, maar verschillen in de mate van

internationale samenwerking. Beiden leiden tot een zevenvoudige toename van winsten uit natuurlijk

kapitaal.

Het slechte nieuws is dat de vier andere scenario’s desastreuze gevolgen voorspellen. Politieke keuzes

die vertrekken van een blind vertrouwen in technologie, vrijere markten, regionale competitie en…

voortdoen zoals we bezig zijn, zal door vernietiging van ons natuurlijk kapitaal leiden tot een

vervijfvoudiging van maatschappelijke kosten. 

Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat niet elke politieke visie nog kan leiden tot een leefbare wereld.

Tegelijk is het hoopgevend dat de juiste keuzes wél leiden tot grote maatschappelijke winsten. Stof tot

nadenken voor zowel de beleidsmakers als de kiezers...

Sander Jacobs, Jomme Desair, Anna Heck

https://www.ipcc.ch/
mailto:sander.jacobs@inbo.be
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Meer lezen: Jacobs, S.; Santos-Martín, F.; Primmer, E.; Boeraeve, F.; Morán-Ordóñez, A.; Proença, V.;

Schlaepfer, M.; Brotons, L.; Dunford, R.; Lavorel, S.; Guisan, A.; Claudet, J.; Harmáčková, Z.V.; Liekens, I.;

Hauck, J.; Kok, K.; Zinngrebe, Y.; Pedde, S.; Czúcz, B.; Solidoro, C.; Cantele, M.; Rixen, C.; Heck, A.; Desair, J.;

Plieninger, T.; Harrison, P.A. Transformative Change Needs Direction. Sustainability 2022, 14, 14844.

https://doi.org/10.3390/su142214844

De waarde van natuur die gewonnen wordt of verloren gaat ten opzichte van de huidige situatie voor

de verschillende scenario's gedefinieerd door het IPBES.

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/22/14844
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Indicator in de kijker: Aantal rosse stekelstaarten in Vlaanderen

De rosse stekelstaart is een Noord-Amerikaanse eend waarvan in de jaren 1940 zeven exemplaren

geïmporteerd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Uit ontsnapte en vrijgelaten dieren ontstond sinds de

jaren 1960 een verwilderde populatie. Deze breidde zich uit over heel West-Europa. De rosse

stekelstaart vormt door hybridisatie een grote bedreiging voor de zeldzame Europese witkopeend.

Daarom is er een Europees actieplan om de rosse stekelstaart binnen het Europese grondgebied uit te

roeien.

Deze invasieve eend is in Vlaanderen voor het eerst waargenomen in 1979. Sindsdien wordt het aantal

overwinterende rosse stekelstaarten opgevolgd. Deze indicator toont de evolutie. Het aantal

overwinterende eenden wordt berekend op basis van maandelijkse tellingen van oktober tot en met

maart. Het maandmaximum is de som van de maxima per maand en per telgebied.

De jarenlange bestrijding loont:  in de winter van 2021-2022 was in Vlaanderen nog slechts een

handvol vogels aanwezig. Toch blijft bestrijding nodig omdat uit enkele individuen een zeer grote

populatie rosse stekelstaarten kan groeien.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Beeld boven: Witkopeend (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

https://www.ecopedia.be/dieren/rosse-stekelstaart
mailto:lieve.vriens@inbo.be
https://www.inbo.be/inbo/indicatoren/aantal-rosse-stekelstaarten-in-vlaanderen
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