
Begrippen zoals biodiversiteit, 
voorzorgsprincipe en duurzaam 
gebruik worden vaak te pas en te 
onpas gebruikt. Om te voorkomen dat 
ze vervallen tot holle sloganwoorden, 
moeten we ze meer concreet maken.

Er wordt dikwijls gesproken over 
‘duurzaam wildbeheer’ of ‘duurzame 
jacht’. Ook hier verstaat iedereen het 
zijne onder.

In opdracht van het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) startte het 
INBO in 2003 een onderzoek naar de 
principes, criteria en indicatoren voor 
duurzaam wildbeheer in Vlaanderen. 

Bij de start van het project besliste de 
stuurgroep om het begrip duurzaam, 
zoals in het Biodiversiteitsverdrag, in te 
vullen als ecologisch, socio-cultureel 
en economisch duurzaam, waarbij de 
duurzaamheid van de activiteit zelf 
centraal staat.
We kozen voor een participatieve 
benadering, waarbij alle actoren - 
landbouw, natuurverenigingen, jagers 
en overheid - betrokken waren.

Het project resulteerde in zes principes 
voor een duurzaam beheer en gebruik 
van wildsoorten. Ten eerste zijn er de 
wettelijke randvoorwaarden en ten 
tweede het planmatig karakter van het 
beheer. Als derde en vierde principe 

identifi ceerden we het behoud van 
soorten en van hun habitats. Rekening 
houden met de belangen van andere 
gebruikers van de open ruimte is een 
ander belangrijk principe. Tenslotte is er 
het streven naar een positieve bijdrage 
aan het behoud van biodiversiteit. Op 
basis van de zes principes hebben we 
25 criteria bepaald die dit concreter 
uitwerken.

Dit resultaat vormt geen eindpunt op 
zich. Het uitwerken van indicatoren 
voor elk van de criteria vergt nog verder 
onderzoek. Toch is er al een belangrijke 
stap gezet. 

Het rapport ‘Casaer, J.; Baert, P. (2007). 
Principes, criteria en indicatoren in het 
kader van duurzaam wildbeheer, een 
participatieve benadering. 
INBO.R.2007.22.’ is beschikbaar op 
www.inbo.be

Met de beslissingen over de actualisatie van het Sigmaplan 
engageerde de Vlaamse Regering zich om het ecologisch 
herstel van het Zeescheldebekken een grote stap vooruit te 
helpen. Hierbij vormt de realisatie van estuariene natuur een 
belangrijke uitdaging. Om de slaagkansen en knelpunten 
in te schatten, bestudeert het INBO het Paardeschor 
en Ketenisse schor. Dit zijn twee recente kleinschalige 
estuariene herstelprojecten in de brakke zone van de 
Zeeschelde. Monitoring van de evoluties leert ons veel bij 
voor de grootschalige projecten in de toekomst.

Het Paardeschor, ten zuiden van het schor van Ouden 
Doel, werd in de jaren zestig van vorige eeuw opgehoogd 
voor de bouw van de kerncentrale van Doel en in 
2004 deels weer afgegraven als compensatie voor het 
Deurganckdok. Ketenisse schor, tussen de Kallosluis en 
de Liefkenshoektunnel, werd opgehoogd met de specie 
die bij de aanleg van beide constructies vrijkwam en 
werd in 2003 weer afgegraven als compensatie voor de 
Noordzeecontainerterminal.
Monitoring van de ontwikkelingen startte tijdens of zo snel 
mogelijk na de voltooiing van de werken.
Op hoger gelegen delen trad sedimentatie op en ontstonden 
kreekjes; geulen schuurden zich uit waar het water het 
gebied verlaat bij laagtij.
Kort na het afgraven werden de gebieden gekoloniseerd 

door wieren en hogere planten zoals nopjeswier, zeebies 
en zeeaster. De kolonisatie en de snelheid waarmee dit 
gebeurde, hing nauw samen met de overstromingsfrequentie. 
De bestendigheid en verdere successie was afhankelijk van 
de geomorfologie en van sedimentatie- en erosieprocessen.
Reeds de eerste maand namen we enkele mobiele 
bodemdiersoorten waar. Slijkgarnalen en zeeduizendpoten 
behoorden tot de snelste kolonisatoren en droegen het 
meeste bij aan de totale biomassa. Minder mobiele soorten 
waren eerder schaars in de beginfase.
Eenden en steltlopers gebruikten de herstelsites als rust- en 
foerageergebied, de hoogste delen waren zelfs broedplaats 
voor steltlopers en rietvogels.

Meer info vind je op www.inbo.be (zoektermen ‘Paardeschor’ 
en ‘Ketenisse’).

Ingrid Verbessem, Ingrid.verbessem@inbo.be, tel 02 558 18 25

  
www.inbo.be , Klinieks t raat 25 , 1070 Brussel ,  Te l 02 558 18 11, info@inbo.be

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
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Jim Casaer, jim.casaer@inbo.be, tel 054 43 71 44
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worden om bosroos uitsluitend te laten 
aanplanten door het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), dat beroep kan 
doen op eigen oogstprogramma’s en 
kwekerijen. 

Het bosrozenonderzoek werd uitgevoerd 
in samenwerking met het ILVO.

Desiré Paelinckx, desire.paelinckx@inbo.be, tel 02 558 18 48 

 

Kristine Vander Mijnsbrugge, 
Kristine.vandermijnsbrugge@inbo.be, 
tel 054 43 71 46

Bosrozen in het West-Vlaamse Heu-
velland onderscheiden zich van hun 
soortgenoten in de Vlaamse Ardennen. 
Ze hebben doorgaans grotere bottels 
en kortere bottelstelen. Ook in het DNA 
kan je het verschil zien.

Dit is bijzonder omdat de twee po-
pulaties hoogstens 50 km van elkaar 
verwijderd liggen. Mogelijk hebben de 
rozen zich in de evolutie lokaal aan de 
groeiplaats aangepast en resulteerde dit 
in een morfologisch en genetisch afwij-
kende structuur.
We weten dat populaties van een plan-
tensoort zich aan de grens van hun ver-
spreidingsgebied lokaal kunnen aanpas-
sen aan extreme groeiomstandigheden, 
zodat ze afwijken van populaties die zich 
meer in het centrum van het versprei-
dingsgebied bevinden. De bosroos zit in 
zuidelijk Vlaanderen inderdaad aan de 
noordgrens van het verspreidingsgebied. 

Afwijkende deelpopulaties 
kunnen ook puur toevallig 
ontstaan zijn, doordat de-
len van een oorspronkelijk 
aaneengesloten populatie 
werden weggenomen.
Voorzichtigheidshalve is 
het aangewezen om beide 
populaties niet te mengen. 
Het INBO legde eerder 
zaadtuinen aan van bos-
roos met planten uit beide streken. 
Deze zaadtuinen waren offi cieel er-
kend. De recente onderzoeksresultaten 
noopten ons om de erkenning terug te 
schrappen en kleinere herkomstgebie-
den te defi niëren.
We zullen de zaadtuinen aanpassen 
zodat er enkel planten voorkomen uit 
een van beide regio’s. Het is sowieso 
niet aan te raden om een zeldzame soort 
als bosroos massaal en op vele plek-
ken aan te planten. Er kan overwogen 

Sinds 1997 maken we een vernieuwde 
BWK, versie 2. Hier werken we met een 
grotere nauwkeurigheid en detaillering, 
besteden we meer aandacht aan kleine 
landschapselementen en geven we 
relicten aan van halfnatuurlijke graslan-
den in cultuurgraslanden of van (half-) 
natuurlijke vegetaties in populieren- en 
andere aanplanten. Verder werken we 
inconsequenties weg in de waardering 
en schatten we percelen met een ge-

mengde plantengroei beter naar 
hun ecologische waarde. Ook 
voor de afbakening van faunis-
tisch belangrijke gebieden gaan 
we systematischer te werk, met 
controleerbare criteria.

Versie 2 van de Biologische 
Waarderingskaart en de kaart 

van de Faunistisch Belangrijke Gebieden 
zijn vanaf nu beschikbaar voor 28 van 
de 43 kaartbladen. Nieuw beschikbare 
kaartbladen zijn de kaartblokken 1-7, 
4-11-12, 6-14 en 33-41 (zie fi guur, num-
mering zoals de topografi sche kaarten).

Momenteel is ongeveer 99% van Vlaan-
deren opnieuw in kaart gebracht, maar 
verschillende kaartblokken zijn nog in 
ontwerp. Eindafwerking is voorzien in 
2008.

Het Agentschap voor Geografi sche Infor- 
matie Vlaanderen (AGIV) stelt de kaar-
ten beschikbaar op http://giraf.agiv.be.

Meer info over de Biologische Waar-
deringskaart vind je op www.inbo.be 
(zoekterm BWK). 

Via de Biologische Waarderingskaart 
(BWK) brengt het INBO de waarde van 
de natuur in Vlaanderen in kaart. We 
maken een uniforme inventarisatie en 
evaluatie van het hele Vlaamse grond-
gebied aan de hand van een set karte-
ringseenheden, die staan voor vegeta-
ties, grondgebruik en kleine landschap-
selementen. We duiden ook gebieden 
aan die belangrijk zijn voor dieren.
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Op vraag van bosgroep Dijle-Geteland schreef het INBO een 
advies over de aanleg van broedhopen voor het vliegend 
hert. Op basis van deze tekst startte de bosgroep een pro-
ject, waarbij de eerste broedhopen worden aangelegd voor 
het vliegend hert.

Vliegend hert is een zeldzame keversoort die door de Eu-
ropese habitatrichtlijn wordt beschermd. Het INBO volgt 
de verspreiding van de kever al enkele jaren op. De soort is 
zeldzaam geworden, omdat onze bossen vrij donker zijn en 
je er niet veel geschikt dood hout aantreft.
De larven van het vliegend hert leven van dik ondergronds 
dood hout. Het is niet altijd mogelijk om geschikt dood hout 
op korte termijn in onze bossen op natuurlijke wijze te laten 
ontstaan. Kunstmatig aangelegde houtstapels van dood 
hout hebben in het buitenland hun nut al bewezen als toe-
vluchtsoord voor de kever. Deze broedhopen helpen om de 
soort te behouden. Het INBO beschrijft in zijn advies hoe en 
waar broedhopen aangelegd kunnen worden, op basis van 
ervaringen uit het buitenland.

We zullen uiteraard ook opvolgen hoe het vliegend hert de 
broedhopen koloniseert. Verder plannen we gericht onder-

Recentelijk kregen we deze foto van enthousiaste aspirant-
informatici. Via internet kunnen zij contact krijgen met de 
hele wereld en zo de informaticakloof tussen Noord en Zuid 
helpen dichten.
Hun woorden: «Un grand merci à nos amis belges !»
Misschien wordt dit initiatief een aanzet voor de eerste mon-
diale kringloopwinkel?

Carine Buysse, carine.buysse@inbo.be, tel 054 43 61 51

Eindredactie: Sandra Van Waeyenberge en Hugo Verreycken

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

Het nijpend plaatstekort in de INBO-vestigingen levert toch 
ook een voordeel op: bij een grote opruimactie konden we 
27 oude monitors en 17 pc’s verzamelen, die nog bruikbaar 
waren. Deze collectie werd, door toedoen van verschillende 
INBO-medewerkers - Bruno De Vos, Bert Huygens, Ronan 
De Backer, Koen Willems, Carine Buysse – en met de volle 
steun van onze waarnemend administrateur-generaal Jos Van 
Slycken, naar een verzamelpunt gebracht, vanwaar ontwik-
kelingshelpers ze verscheepten naar Congo. 

We deden hiervoor een beroep op de ngo MEMISA, die het 
transport regelde, en op vzw ‘De Bayakavrienden’ uit Zwe-
vezele, die ervoor zorgde dat het materiaal ter plaatse werd 
ingezet. Zij bevestigden ons dat de hardware daadwerkelijk 
ter plaatse kwam.

De afgeschreven computers zijn bestemd voor verschillende 
onderwijsprojecten in de Popokabakastreek in Zuidwest-
Congo, nabij Angola. Het project “Brousseschooltjes” is hier 
een voorbeeld van. Lokale leerkrachten leren eerst zelf om-
gaan met computers en geven hun ICT-kennis door aan de 
jongere generatie.

zoek naar de ecologische eisen van deze soort in verband 
met de aanleg van broedhopen.

Waarnemingen van het vliegend hert blijven nog steeds wel-
kom bij de auteur.

Basiswerk over Europees beschermde natuur 
Eind juni bracht het INBO een boek uit over de natuur in 
Vlaanderen, die beschermd is door Europese richtlijnen. 
Het boek kreeg heel wat aandacht in de media. Het is nog 
steeds verkrijgbaar in de boekhandel (prijs 34,5€).
Decleer, K. (red.) (2007). Europees beschermde natuur in 
Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitat-
typen – Dier- en plantensoorten. ISBN 978-90-403-0267-1.

Natuurrapport 2007 komt eraan 
Hoe is de natuur in Vlaanderen eraan toe en hoe effectief is het beleid hierrond? 
Op 27 november kom je het te weten, want dan stelt het INBO het nieuwe Na-
tuurrapport voor, dat om de twee jaar verschijnt. Een wetenschappelijke sa-
menvatting vind je in de brochure Natuurindicatoren. Hiernaast maken we ook 
een brochure, die de belangrijkste informatie uit het rapport op een bevattelijke 
manier bijeenbrengt. Vanaf 27 november kan je deze producten aanvragen bij 
anja.debraekeleer@inbo.be, tel 02 558 18 34. Op www.natuurindicatoren.be kan 
je de natuurindicatoren permanent raadplegen.

Arno Thomaes, arno.thomaes@inbo.be tel 054 43 61 72
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Het INBO start een tweejarig project dat het potentieel 
van hout als brandstof in de kijker wil plaatsen. Partners 
zijn de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en het 
Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (Proclam). 
Het project krijgt de steun van het Fonds voor Duurzaam 
Afval- en Energiebeheer, dat beheerd wordt door de Koning 
Boudewijnstichting.

Fossiele brandstoffen worden steeds duurder en de 
aandacht voor ons veranderende klimaat groeit sterk. 
Doordat CO2 die vrijkomt bij het verbranden, door de bomen 
wordt opgenomen, is hout een duurzaam alternatief voor 
fossiele brandstoffen.

We willen de Vlaamse land– en tuinbouwsector, de 
loonwerkbedrijven, de openbare besturen en het brede 
publiek informeren en sensibiliseren over de mogelijkheden 
van hout als brandstof. Veel landbouwbedrijven zitten 
met een grote energievraag en hebben bovendien een 
behoorlijke oppervlakte grond tot hun beschikking. Dit is 
een ideaal vertrekpunt voor de zoektocht naar alternatieve 

brandstoffen.
Voor akkerbouwers 
kan korteomloophout 
(KOH) een interessante 
alternatieve teelt 
vormen. Kleine landschapselementen (KLE’s) zoals 
knotwilgenrijen kunnen hierin ook een rol spelen.

We organiseren demodagen met en voor de agrarische 
sector en andere geïnteresseerden. Alle aspecten van 
aanplant, beheer, exploitatie en energieopwekking 
met houtsnippers uit korteomloophout en kleine 
landschapselementen komen aan bod.
Voor een verdere verspreiding verstrekken we daarnaast ook 
informatie via artikels in de landbouw– en milieuvakpers, en 
geven we presentaties op studiedagen.
Begin 2009 zullen we een afsluitende studiedag organiseren.

Meer info vind je op www.energiehout.be

Linda Meiresonne, Linda.meiresonne@inbo.be, tel 054 43 71 18

Een belangrijke motivatie om grote 
grazers in te zetten in natuurterreinen 
is dat zij helpen om zaden van planten 
te verspreiden. Runderen, paarden en 
schapen verspreiden de zaden via hun 
vacht en poten of door ze op te eten 
en daarna uit te scheiden. Dit laatste 
proces noemt men endozoöchorie. 
Er zijn enorme hoeveelheden 
kiemkrachtige zaden te vinden in mest 
van deze grazers - tot meer dan 1000 
per liter mest- en het gaat om een 
groot aantal plantensoorten – meer 
dan 260 in mest van grote hoefdieren 
in West-Europa. Eén enkel rund in de 
duinen bleek tot 1.200.000 kiemkrachtig 
blijvende zaden per zomer te kunnen 
verspreiden.
In het gefragmenteerde Vlaamse 
natuurbeheer is de verspreiding van 
plantenzaden - in het bijzonder over 
lange afstanden - een belangrijk 
fenomeen, waarbij grazers een grote rol 
kunnen spelen. 
In hoeverre endozoöchorie ook leidt tot 
effectieve vestiging van de plantensoort, 

en welke soorten een wezenlijk 
voordeel hebben bij verspreiding via 
de mest, is nog niet genoeg bekend. 
Uit een proefproject bleek alvast 
dat tunnelgravende mestkevers een 
negatief effect hebben op de kieming 
van twee graszaden (veldbeemdgras 
en gewoon struisgras) in runder- en 
paardenmest. 
Met een recent opgestart onderzoek 
wil het INBO, in nauwe samenwerking 
met de Universiteit Gent, verder nagaan 
welke processen (zaadmortaliteit 
tijdens en na verspreiding), welke 
patronen (afstand en gerichtheid van 
verspreiding en geschiktheid van het 
(mest)milieu) en welke verklarende 
plantkenmerken met endozoöchorie zijn 
verbonden. De duinreservaten van de 
Vlaamse Westkust dienen hiertoe als 
voornaamste studieterrein. 

Meer info: Cosyns, E. (2004). 
Ungulate seed dispersal : aspects 
of endozoochory in a semi-natural 
landscape. ISBN 90-403-0211-1.

Maurice Hoffmann, maurice.hoffmann@inbo.be 
tel 02 558 18 24.

Bram D’hondt, b.dhondt@ugent.be 
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