
 

Project reductie van de 
impact van uitheemse 
soorten in Europa (RINSE) 
goedgekeurd

Invasieve soorten worden wereldwijd als 
een ernstig probleem beschouwd voor de 
biodiversiteit, en zijn ook de oorzaak van 
aanzienlijke economische schade. De EU en 
de Europese landen werken hierrond steeds 
meer beleidsmaatregelen uit, stellen bestrij-
dingsplannen op en beheren populaties van 
probleemsoorten. Veel van deze initiatieven 
zijn echter kleinschalig, en er is voorlopig 
relatief weinig Europese samenwerking en 
uitwisseling van praktijkervaringen. 
INBO nam deel in het projectvoorstel RINSE 
binnen het Interreg Twee Zeeën programma, 
getrokken door het Norfolk Non-Native Spe-
cies Initiative en Norfolk County Council. In 
totaal werden bij Interreg Twee Zeeën vijftig 
projecten ingediend. Eind november 2011 
kregen wij van het EU Interreg Secretariaat te 
horen dat RINSE bij de twaalf goedgekeurde 
projecten zat. 
RINSE is een ambitieus project met negen 
partners in Groot-Brittannië, Frankrijk, Ne-
derland en Vlaanderen en een begroting 
van meer dan 2,5 miljoen euro. Het project 
loopt van februari 2012 tot eind 2014 en is 
georganiseerd rond drie kernactiviteiten: het 
vastleggen van doelen en prioriteiten, training 
en bewustmaking en veldproeven en demon-
stratieprojecten. 
Het INBO zal aan kennisuitwisseling doen en 
demonstratieprojecten uitvoeren. Daarnaast 
zullen we ook deelnemen aan onderzoek naar 
beheer van problematische invasieve planten-
soorten zoals watercrassula en mahonie, naar 
invasieve vissoorten zoals blauwbandgrondel 
en innovatieve methodes voor het beheer van 
nijlganzen.  

Beheermaatregelen Canadese gans  
werpen vruchten af  
Sinds 2010 is het INBO betrokken bij het project Invexo rond het onderzoek naar 

het beheer van invasieve exoten in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Hierbij werken 

24 partners rond verschillende onderwerpen, op het INBO staan stierkikker en 

zomerganzen centraal. 

Het doel van het zomerganzenluik is de ont-
wikkeling van een integraal ganzenbeheer ten 
gunste van natuur en landbouw. Binnen dit luik 
wordt het vangen van groepen ruiende ganzen 
als beheermaatregel toegepast en opgevolgd in 
West- en Oost-Vlaanderen. De organisatie binnen 
dit onderwerp ligt bij de mensen van de rattenbe-
strijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw). Het INBO 
staat in voor tellingen en opvolging van de acties. 
In samenwerking met Natuurpunt Studie en SO-
VON voert INBO zomertellingen uit, die moeten 
toelaten voor de verschillende soorten een popu-
latietrend te bepalen. 

Sinds 2010 werden binnen het project in totaal 
5231 ganzen gevangen, waarvan 88 % Canadese 
ganzen. De tellingen uit 2010 en 2011 laten, naast 

een toename van brandgans, een duidelijke af-
name van Canadese gans zien in de projectregio. 
Een eerste indicatie dat de combinatie van afvan-
gen en andere beheermaatregelen zoals de jacht 
en het schudden van eieren hun effect wellicht 
niet missen. Voor andere soorten waren voorlopig 
geen uitspraken mogelijk. 

In 2012 wordt het project afgerond en zullen 
opnieuw beheeracties en tellingen plaatsvinden. 
INBO zal een eindrapport opstellen waarin een 
evaluatie en aanbevelingen voor verdere opvol-
ging aan bod zullen komen. Rapportage over de 
resultaten van 2011 is terug te vinden in het INBO 
Vogelnieuws.
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