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Op vrijdag 19 september 
is onze collega Ruben 
Walleyn overleden. Ruben 
was al een tijdje ziek en 
leverde een harde strijd 
om de ziekte die hem had 
getroffen, te overwinnen. 
Eerst leek het er op dat 
hij die strijd zou winnen, 
maar in de laatste weken 
was het nieuws niet meer 
zo positief. Niemand had 
verwacht dat het zo snel 
fataal zou afl open.

Ruben werkte sinds 2001 als paddenstoeldeskundige op het 
monitoringproject in de bosreservaten. Nadat de bomen en 
struiken in deze onbeheerde bossen waren opgemeten, was 
het aan Ruben om het verband te leggen tussen de bosstruc-
tuur en de paddestoelenfl ora. Bij zijn eerste opdracht als 
medewerker van het bosreservatenteam, vergeleek hij ons 
oudste bosreservaat in het Zoniënwoud met langdurig on-

beheerde beukenbossen elders in Europa. Zijn werk toonde 
aan dat veel en zwaar dood hout er wel degelijk toe doen 
en dat dit bosreservaat al na enkele decennia van Europese 
betekenis is voor zeldzame, aan dood hout gebonden pad-
denstoelen.

Als gedreven paddenstoeldeskundige reikte zijn interesse 
tot ver voorbij de bosrand. Samen met zijn echtgenote Mieke 
Verbeken publiceerde hij in 1999 een Vlaamse rode lijst van 
de macrofungi. Hij was ook voorzitter van de KVMV, de over-
koepelende vereniging voor mycologie in Vlaanderen, en hij 
had talloze binnenlandse en internationale contacten. 

Het INBO heeft een schitterende medewerker verloren, een 
harde werker, een uitstekend wetenschapper met een onge-
evenaarde vakkennis, maar vooral ook een goedlachse vriend 
die er altijd in slaagde de ambiance erin te houden. Een echte 
levensgenieter, die genoot van zijn gezin, de orchideeën in 
zijn tuin, lekker eten en een goed glas wijn.
Als we de komende weken een bijzondere paddenstoel zien, 
zullen we zeker aan hem denken.

Hubertus Vereniging Vlaanderen en INBO verstevigen samenwerking

Op 4 juli 2008 hebben Ludo Fastré, verantwoordelijke voor 
het kenniscentrum van de Hubertus Vereniging Vlaande-
ren (HVV), en Jurgen Tack, administrateur-generaal van het 
INBO, een samenwerkingsprotocol ondertekend, in aanwe-
zigheid van Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur, Hilde 
Crevits.

Het INBO voert onderzoek uit naar het beheer van jachtwild-
soorten en analyseert jachtstatistieken. Dit vergt een nauwe 
samenwerking met de jagers op het terrein. Zowel het ver-
zamelen van data als de interpretatie van resultaten, is on-
mogelijk zonder goede contacten met de mensen die deze 
gegevens jaarlijks bezorgen aan het INBO. 

Sinds begin 2007 beschikt de HVV over een eigen kenniscen-
trum, dat instaat voor de wetenschappelijke ondersteuning 
van de jagers, voor de ondersteuning bij de opmaak van wild-
beheerplannen en voor de digitalisatie van de jachtplannen. 
Het spreekt voor zich dat er in het kenniscentrum veel gege-
vens verzameld moeten worden. Veel van deze gegevens zijn 
bij het INBO aanwezig of vormen juist een belangrijke bron 
van informatie voor het wetenschappelijk onderzoek aan 

het INBO.

Om de bestaande sa-
menwerking te verster-
ken en het engagement 
voor de toekomst te 
verduidelijken, hebben 
het INBO en de HVV een 
samenwerkingsprotocol 
opgemaakt.
Hierin hebben ze afspraken gemaakt over het verzamelen en 
analyseren van data die voor beide partijen belangrijk kun-
nen zijn. 
Concreet betekent dit dat het INBO en de HVV elkaar op 
de hoogte zullen houden van relevante projecten over wild-
soorten. Wanneer er zich mogelijkheden voordoen voor spe-
cifi eke samenwerking, worden hierover concrete afspraken 
gemaakt.

Jurgen Tack, jurgen.tack@inbo.be, 02 558 18 12
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wordt conservatief geschat op ongeveer 
20 miljard euro/jaar (bv. voor visserij, 
bosbouw, lucht- en waterkwaliteit, be-
scherming tegen wateroverlast, erosie-
bestrijding, CO2-stockage, recreatie, 
eco-toerisme en verbeterde psychische 
gezondheid). Nietsdoen is geen optie: 
jaarlijks gaat in Europa circa 320 miljard 
euro verloren aan ecosysteemdegradatie 
en verlies van ecosysteemdiensten.

INBO onthaalt zesde Europese conferentie rond natuurherstel in Europa 

www.ser.org/europe 
Kris Decleer, kris.decleer@inbo.be, tel 02 558 18 47

Ladislav Miko, Directeur van ‘EU-DG Environment’ 
(foto: Hugo Vanderwegen).

Een 500-tal deskundigen uit meer dan 40 
landen kwamen in Gent bijeen van 8-12 
september voor de zesde Europese Con-
ferentie van de ‘Society for Ecological 
Restoration’, een Europees netwerk van 
wetenschappers, beleids- en praktijk-
mensen rond herstel van ecosystemen 
en biodiversiteit. Tijdens deze prestigi-
euze conferentie brachten elf vooraan-
staande topsprekers hun visie over de 
toekomstige noden voor een krachtda-
diger natuurherstelbeleid in Europa. De 
deelnemers konden tijdens een excursie 
ook kennis maken met de praktijk van 
diverse Vlaamse natuurontwikkelings-
projecten.

Enkele opvallende besluiten van de con-
ferentie:
- Minder dan 50 % van de soorten en ha-
bitattypen die worden beschermd door 
de Europese Habitatrichtlijn verkeren in 
Europa actueel in een gunstige staat van 
instandhouding. Soortenrijke graslan-

den, veenmoerassen, moerasgebieden, 
zoetwaterhabitats en duinen behoren tot 
de meest bedreigde habitattypen.
-Naast de verwezenlijking van het Na-
tura 2000-netwerk, zijn er ook natuur-
verwevings- en robuuste natuurver-
bindingsgebieden nodig, en voldoende 
ecologische infrastructuur binnen het 
landbouwlandschap.
- Investeren in natuurherstel is investe-
ren in een duurzame, ecologisch gezonde 
samenleving en dit zorgt op langere ter-
mijn voor een grote socio-economische 
return. De implementatiekosten van de 
Natura 2000-verplichtingen worden op 
6 miljard euro/jaar geschat (ca. 10 euro/
jaar per EU-inwoner), maar dit zorgt voor 
een jaarlijkse 3 tot 4 keer zo grote econo-
mische return, 125 000 nieuwe banen in 
de natuursector en een positieve impact 
voor miljoenen banen in andere sec-
toren. De economische waarde van de 
ecosysteemdiensten die een ecologisch 
hersteld Natura 2000-netwerk oplevert, 

INBO bundelt kennis over natuurherstel in Vlaanderen

lijk onderzoek nodig. De uitdaging is om 
de ecologische processen goed te begrij-
pen zodat de gepaste doelstellingen en 
bijhorende herstel- en beheermaatrege-
len kunnen worden bepaald. Een goede 
opvolging is onontbeerlijk.
- Het nastreven van win-winsituaties ver-
hoogt de fi nanciële en maatschappelijke 
haalbaarheid. Natuurherstel verloopt 
meestal hand in hand met recreatieve 
inrichting (bv. wandelen, fi etsen, kijkhut-
ten). Veel projecten dragen bij aan de 
bescherming van woongebieden tegen 
overstroming of worden gecombineerd 
met delfstofwinning, natuurlijke water-
zuivering, erosiebestrijding, toerisme 
enz.
- Gerichte communicatie naar de omwo-
nenden is noodzakelijk om het draagvlak 
voor het natuurherstelproject te vergro-
ten. Door te zoeken naar lokale samen-
werkingvormen, bv. met landbouwers, 
krijgt een project grotere slaagkansen.

Het boek kwam tot stand in een unieke 
samenwerking tussen de vier belang-
rijkste spelers die betrokken zijn bij na-
tuurherstel in Vlaanderen: Agentschap 
voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaat-
schappij, Natuurpunt en INBO. Het geeft 
een krachtig signaal dat de inspanningen 
op het vlak van natuurherstel lonen en 
moeten worden voortgezet.

Decleer, K. (2008). Ecological restora-
tion in Flanders. Mededelingen van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
2008(4). Instituut voor Natuur- en Boson-
derzoek, Brussel, Belgium. ISBN 978-90-
403-0278-7. 160 pp.
Het Engelstalige boek kost 13 euro (incl. 
verzendkosten) en is verkrijgbaar via 
www.inbo.be.

In het dichtbevolkte 
Vlaanderen vormt na-
tuurherstel een grote 
uitdaging. Het INBO 
publiceerde naar aan-
leiding van de SER-
conferentie het boek 
‘Ecological Restoration 

in Flanders’, waarin de 
40 belangrijkste natuurherstelprojecten 
in Vlaanderen worden besproken. Het is 
rijk geïllustreerd en toont met beelden 
treffend aan dat natuurherstel effectief 
mogelijk is.

Drie belangrijke aandachtspunten ko-
men in vrijwel alle projecten naar voor 
als voorwaarden voor een succesvol en 
duurzaam resultaat:
- Het is cruciaal om de oorzaken van 
ecologische degradatie zo veel mogelijk 
aan de bron aan te pakken. Hiervoor is 
grondig, voorbereidend wetenschappe- Kris Decleer, kris.decleer@inbo.be, tel 02 558 18 47
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Op weg naar een geharmoniseerd beleid voor de Noordzee

In de Europese Unie wor-
den kustzones beschouwd 
als ecologische eenheden 
die verschillende estuaria 
bevatten. Verschillende 
instanties en richtlijnen 
bepalen het beheer van de 

kustzones, met verschillende doelstellingen. Voor de Noord-
zee ontbrak de coördinatie van deze doelstellingen. Daarom 
werd het HARBASINS-project opgestart, gefi nancierd door 
het Interreg-IIIB-Noordzeeprogramma, waarin men de EU-
richtlijnen voor estuaria en kustgebieden rondom de Noord-
zee wou harmoniseren. Het INBO werkte hieraan mee, samen 
met Nederlandse (RIKZ), Engelse (IECES) en Duitse (NLWKN) 
partners. Begin juni 2008 werd het project na vier jaar afge-
rond.

Als eindresultaat stelt HARBASINS dat de ecosysteembena-
dering een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle 
geharmoniseerde toepassing van de EU-richtlijnen in estua-
ria en kustwateren. Deze benadering houdt rekening met alle 
componenten van het ecosysteem en is gericht op een geïnte-
greerde aanpak van de antropogene effecten op dit complexe 

die we recent vingen, waren nog kleiner (3.5 tot 5.5 cm) en 
bevestigen duidelijk dat de Europese meerval zich voortplant 
in het meer. Ook op enkele andere plaatsen vonden we jonge 
exemplaren.
Het is de vraag of de vernieuwde aanwezigheid van Europese 
meerval, een vraatzuchtige predator, een zegen is voor ons 
visbestand. Ongecontroleerde uitzettingen hebben al vaker 
grote, negatieve gevolgen gehad.

Hugo Verreycken, hugo.verreycken@inbo.be, tel 02 658 04 26
Gerlinde Van Thuyne, gerlinde.vanthuyne@inbo.be, tel 02 657 04 14

Europese meerval plant zich voort in het Schulensmeer

Eindredactie: Sandra Van Waeyenberge en Hugo Verreycken

Druk:  Managementondersteunende Diensten van de Vlaamse overheid – gedrukt op recyclagepapier

Recente visbestandopnames op het Limburgse Schulensmeer 
bevestigen dat de Europese meerval zich voortplant in Vlaan-
deren. Het is een van de grootste zoetwatervissoorten; hij kan 
tot 5 m groot en 300 kg zwaar worden.

Uit archeologische vondsten weten we dat de Europese meer-
val hier voorkwam tot in de 12e eeuw; het gaat dus om een 
inheemse soort. Na een lange afwezigheid werd hij pas laat 
in de vorige eeuw opnieuw opgemerkt in Vlaamse waters. Zo 
vingen we in 1989 vier exemplaren van ongeveer 80 cm in het 
Albertkanaal en in 2001 zat er een meerval van 1.70 m en 32 
kg in onze fuik in Zevenbronnen. Ook bij recente bemonste-
ringen van de Zeeschelde, Bovenschelde, Grensmaas, Rupel 
en Kleine Nete troffen we deze soort aan. Daarnaast zijn er 
meldingen door sportvissers. Al deze exemplaren zijn hoogst-
waarschijnlijk afkomstig van illegale uitzettingen en van ont-
snappingen uit private waters. De Europese meerval is immers 
een gegeerde sportvis en hij werd vanuit Oost-Europa naar 
veel West- en Zuid-Europese landen getransporteerd en daar 
uitgezet.

In het Schulensmeer werden in 1999 acht jonge exemplaren 
(8 – 14 cm) aangetroffen die waarschijnlijk het gevolg waren 
van natuurlijke voortplanting in het meer. De zeven juvenielen 

ecosysteem. Hiervoor is integratie nodig op het gebied van 
beheer, gebruik en wetenschappelijk onderzoek. 

De uitgebrachte adviezen van dit project kunnen dienen om 
de EU-richtlijnen beter op elkaar af te stemmen en geven de 
beheerders van de verschillende estuaria voldoende aankno-
pingspunten om integrale beheersplannen op te maken.

Tijdens het project werden drie internationale workshops ge-
organiseerd. Hieruit is een netwerk ontstaan van sleutelfi gu-
ren en -instanties, die op het gebied van monitoring en beheer 
van estuaria en kustwateren transnationaal en over sectoren 
heen verder zullen samenwerken.

Je kunt het rapport ‘HARBASINS, steps towards a harmonised 
transnational Management Strategy for coastal and transna-
tional waters, Overall Final Report of HARBASINS, May 15th 
2008’ downloaden via www.harbasins.org/fi leadmin/inhoud/
pdf/fi nal_documents/HARBASINS_Final_Report.pdf
Meer info over het project vind je op www.harbasins.org

Ilse Simoens, ilse.simoens@inbo.be, tel 02 658 04 16
Jan Breine, Maarten Stevens, Erika Van den Bergh
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Op 27 november 2008 organiseert het 
INBO in samenwerking met het Labo-
ratorium voor Houttechnologie van de 
Universiteit Gent een symposium over de 
interacties tussen bosbouw en de hout-

verwerkende industrie in Vlaanderen. 
Aanleiding hiertoe is de samenwerking van meer dan 15 jaar 
tussen het INBO en het bovenvermelde laboratorium.
De voorbije jaren werd onderzoek verricht naar de invloed van 
standplaats, klimaat en beheer op de houtkwaliteit en werden 
pistes verkend van innovatieve toepassingen voor het hout van 
onze belangrijkste boomsoorten. De resultaten worden geka-
derd binnen de Vlaamse houtkolom om de sterke interactie te 
duiden tussen bosbeheerder en houtverwerker. De houtkolom 
omvat de volledige productiecyclus: van bosbouwproductie 
naar eerste houtverwerking, die ook de bosuitbating omvat, 
en vervolgens tweede houtverwerking tot eindproducten, tot 
ten slotte het verbruik met groot- en detailhandel.

Het symposium omvat drie thema’s: (i) verbanden tussen bos-
bouw en houtkwaliteit, (ii) verbanden tussen houtkwaliteit en 

eindproduct en (iii) de geïntegreerde houtkolom: toekomst-
visie.

Door de discussie aan te gaan met alle spelers binnen de ge-
hele houtkolom kunnen bovendien aandachtspunten voor toe-
komstig onderzoek en/of beleid worden afgelijnd.

Het symposium gaat door op donderdag 27 november 2008 in 
“Het Pand” in Gent, van 9.30 u tot 16.30 u.
De deelnameprijs bedraagt € 25 en omvat het referatenboek, 
het middagmaal en de afsluitende receptie.
Dit bedrag kan worden gestort op rekeningnummer 733-
0390032-25 van het Eigen Vermogen INBO met vermelding 
van naam en Symposium Bos-Houtkolom.

Hoe groter de vertegenwoordiging van allen die betrokken zijn 
bij het Vlaamse bos, hoe zinvoller de discussie!

Meer informatie vind je op www.inbo.be of www.woodlab.be.

Eerste symposium over interactie tussen bosbouw en houtverwerking

Kevers op de loop

Jos Van Slycken, jos.vanslycken@inbo.be, tel 02 558 18 06
Lieven De Boever, lieven.deboever@ugent.be, tel 09 264 61 18

In België komen meer dan 400 soorten loopkevers voor, maar toch 
zijn deze kleine tot vrij grote insecten - van 0.2 tot 3,5 cm - nobele 
onbekenden bij het grote publiek. Je kunt ze aantreffen in zowat alle 
biotopen (slikken en schorren, moerassen, heiden, bossen, graslan-
den en zelfs op onbegroeide zandvlakken) en ze rennen meestal snel 
over de grond, zoals hun naam laat vermoeden. Door hun grote soor-
tenrijkdom en hun aanwezigheid in typische biotopen worden loop-
kevers vaak gebruikt als indicatoren voor de toestand van de natuur.

Het INBO bracht de verspreiding van de loopkevers in België in kaart, 
samen met Konjev Desender en Wouter Dekoninck van het Konink-
lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). In totaal 
werden bijna 200 000 gegevens van amateurs en professionelen ver-
zameld. Op basis hiervan werden verspreidingskaartjes gemaakt en 
werd ook de Rode Lijst van de loopkevers uit 1995 geüpdatet. Met als 
zorgwekkend resultaat dat er momenteel 36 soorten meer bedreigd 
zijn dan in de vorige Rode Lijst.
Je kunt de verspreidingsatlas downloaden of bestellen op www.inbo.
be.

Desender, K., Dekoninck, W., Maes, D. i.s.m. Crevecoeur, L., Dufrêne, 
M., Jacobs, M., Lambrechts, J., Pollet, M., Stassen, E., Thys, N., 2008. 
Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers 
(Carabidae) in België. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek & 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel.

Dirk Maes, dirk.maes@inbo.be, 
tel 02 558 18 37
Konjev Desender en Wouter Dekoninck, 
wdekoninck@natuurwetenschappen.be

(foto: Bernard Van Elegem)

(foto: Lieven De Boever)

Vlak na het totstandkomen van de 
verspreidingsatlas vernamen we 
het overlijden van Konjev Desender. 
Heel wat collega’s van het INBO 
hebben samengewerkt met Konjev 
en langs deze weg willen we zijn 
familie en vrienden dan ook veel 
sterkte toewensen bij dit verlies.
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