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Groenknolorchis
Genetisch onderzoek brengt 
aan het licht dat de zeldzame 
groenknolorchis niet ten 
dode is opgeschreven als er 
maar geschikt habitat voor 
gevonden wordt.

Meer op blz. 3

INVEXO en RINSE
Invasieve planten en dieren blijven hoog 
op de onderzoeksagenda van het INBO 
staan. Het project INVEXO is nog maar net 
afgelopen, of we stappen al in RINSE.

Meer op blz. 2

Ecoducten en de  genetische uitwisseling van 
versnipperde populaties

Habitatfragmentatie is in Europa de belangrijkste 

oorzaak van biodiversiteitsverlies, met België en 

Nederland aan de top. Hierdoor worden populaties 

geïsoleerd en worden ze te klein om op zichzelf 

duurzaam te blijven bestaan. 

Door ecologische verbindingen kunnen kleine popu-

laties zich gedragen als één grote populatie, met een 

veel duurzamer perspectief. 

Habitatfragmentatie is in Europa de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies, met België en Nederland aan de top. Hierdoor 
worden populaties geïsoleerd en worden ze te klein om op zichzelf duurzaam te blijven bestaan. Door ecologische verbindingen 
kunnen kleine populaties zich gedragen als één grote populatie, met een veel duurzamer perspectief. 
Ecoducten zijn waarschijnlijk de meest in het oog springende ecologische verbindingen. Een studie met simulaties van de gene-
tische verbondenheid tussen populaties suggereert dat het verwachte effect van ecoducten ruimtelijk eerder beperkt is: voor een 
middelgroot zoogdier als de ree is er volgens de simulaties verder dan 10 km van een ecoduct al geen merkbaar effect meer op 
genetische uitwisseling, en voor kleinere dieren zoals amfi bieën of reptielen is het ruimtelijke effect nog kleiner, zelfs na honderden 
jaren. 
Dit heeft belangrijke implicaties voor hoe en vooral waar men ecoducten aanlegt: een ecoduct is volgens deze simulaties slechts 
functioneel als het rechtstreeks populaties verbindt aan weerskanten van de weg. Is dit niet het geval, dan moet men eerst de popu-
laties van de doelsoorten vergroten totdat de grenzen van de populatie wel aansluiten aan het te bouwen ecoduct, bijvoorbeeld via 
natuurinrichting. 
Het is dus niet omdat er een dierenbrug ligt, dat ze ook daadwerkelijk nuttig is voor alle soorten in de omgeving. Het effect zal soort 
per soort zeer sterk afhangen van de ruimtelijke constellatie van de populaties en hoe ver dieren van elke soort normaal bewegen 
tussen gebieden. Ecoducten vormen weliswaar verbindingen tussen gebieden, maar vormen daarom niet noodzakelijk functionele 
verbindingen tussen populaties van alle soorten die in die gebieden voorkomen. Het is daarom essentieel om op voorhand te be-
palen welke populaties van welke soorten in een regio nood hebben aan verbinding, waar het ecoduct vervolgens moet komen om 
functioneel te kunnen zijn, en hoe de omliggende ruimte moet ingericht worden om een maximaal effect te bekomen.
  
Meer lezen: Mergeay, J. 2013. Voorstel tot genetische monitoring van de effectiviteit van het ecoduct Kempengrens. Rapporten van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO.R.2013.9). 
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De van oorsprong Afrikaanse nijlgans werd geïntroduceerd als siervogel 
in West-Europa, en doet het ondertussen ook in Vlaanderen goed als 
broedvogel. Zowel de watervogeltellingen als de algemene broedvogel-
monitoring laten zien dat de soort nog steeds in aantal toeneemt.  
Met haar kleine postuur is deze gans meer verwant aan de bergeend.  
Toch zijn de problemen door overpopulatie vergelijkbaar met die van 
grotere ganzen zoals Canadese gans: landbouwschade, eutrofiëring van 
wateren, plattrappelen van gevoelige vegetaties en overlast op recreatie-
domeinen door uitwerpselen. Nijlganzen broeden in holtes en zouden ook 
in competitie gaan met inheemse broedvogels voor nestgelegenheid. 

Hoewel de nijlgans als een prioritaire soort voor het beheer te boek staat 
in Europa, is er zeer weinig bekend over methoden voor beheer of schade-
reductie. In Vlaanderen wordt de soort bejaagd en worden eieren geprikt, 
maar de documentatie van deze maatregelen is onvoldoende om uitspra-
ken over de effectiviteit of efficiëntie te doen. Ruivangsten, succesvol  
bij Canadese gans, werken niet bij nijlgans. De vogels kunnen vaak nog 
vliegen in juli, en hebben de neiging om weg te duiken. 

INBO, Inagro vzw en de Oost-Vlaamse bestrijdingsexpert RATO vzw slaan 
nu de handen in elkaar om een drijvende vangkooi voor nijlganzen uit te 
testen. Deze goedkope, gemakkelijk te monteren en eenvoudig te bedie-
nen kooi bestaat uit drie componenten en vlotters. Ze kan ook op land 
gezet worden in de buurt van broedparen. De vangkooien worden jaarrond 
getest op 20 locaties in het projectgebied in een gestandaardiseerde  

opzet. Uitgerust met een lokvogel worden ze een week per maand scherp 
gesteld en dagelijks gecontroleerd. Op die manier wordt onderzocht tij-
dens welke periode van het jaar dit vangmiddel het meest succesvol is. 
Uit de voorlopige resultaten blijkt het vangstsucces in februari alvast zeer 
laag. In een latere fase van het project zullen klapnetten getest worden 
voor het afvangen van grotere concentraties, bijvoorbeeld tijdens de rui-
periode.  

Deze veldproef wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg IV-A 2Seas 
project RINSE (Reducing the Impact of Non-Native Species in Europe), 
dat streeft naar verbetering van het bewustzijn rond de problemen van 
invasieve soorten en de methodes om ze aan te pakken. Beheerders van 
terreinen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan deze veldproef 
kunnen steeds contact opnemen.

Meer weten? 
www.rinse-europe.eu

De INVEXO-eindrapporten zijn er   
Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit. Dat was het centrale thema binnen het recent afgelopen Interreg 

project INVEXO. Vlaanderen en Zuid-Nederland werkten er samen rond preventie, melding, schademeting, bestrijding en 

communicatie. Het consortium deed ook voorstellen voor een coherente aanpak van het probleem. Op het INBO gebeurde 

onderzoek naar beheer van stierkikkers en zomerganzen. Ondertussen werden hierover rapporten gepubliceerd. 

Minder invasieve planten en dieren, meer bio-
diversiteit. Dat was het centrale thema binnen 
het recent afgelopen Interreg project INVEXO. 
Vlaanderen en Zuid-Nederland werkten er sa-
men rond preventie, melding, schademeting, 
bestrijding en communicatie. Het consortium 
deed ook voorstellen voor een coherente aanpak 
van het probleem. Op het INBO gebeurde on-
derzoek naar beheer van stierkikkers en zomer-
ganzen. Ondertussen werden hierover rapporten 
gepubliceerd. 

Het eindrapport “Beheer van zomerganzen in 
Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen” werd 
op 22 februari feestelijk voorgesteld op het 
slotevenement in Saeftinghe. De werkgroep kon 
terugblikken op een geslaagd project waarin 
grensoverschrijdende samenwerking rond be-
heer, monitoring en draagvlakverbreding voor 

ganzenbeheer centraal stonden. Er werden ook 
plannen gesmeed om deze samenwerking voort 
te zetten. Het rapport presenteert de resultaten 
van drie jaar projectwerking rond beheer van 
zomerganzen in internationale context. Centraal 
staan de resultaten van beheeracties en een 
evaluatie hiervan via gestandaardiseerde tel-
lingen van de ganzenpopulatie in de grensregio. 
Daarnaast bevat het rapport, op basis van de 
opgedane ervaringen, een reeks aanbevelingen 
voor een geïntegreerde aanpak van zomerganzen 
ten voordele van natuur, landbouw en recreatie. 

Kan de verdere verspreiding van de taaie stier-
kikker, ook wel Amerikaanse brulkikker, gestopt 
worden? Zijn er eenvoudige beheermethodes 
beschikbaar die door terreinbeheerders toege-
past kunnen worden en hoe efficiënt zijn die om 
populaties te beheersen? Het zijn slechts enkele 

vragen waarop de werkgroep stierkikker,  
die door het INBO getrokken werd, de afgelo-
pen drie jaar een antwoord zocht. Het rapport 
“Beheer van de stierkikker in Vlaanderen en 
Nederland” geeft een compleet overzicht van 
de invasiehistoriek in Vlaanderen en de wereld, 
de impact van stierkikker op de biodiversiteit, de 
ecologie van de soort en de methodes die be-
kend zijn voor stierkikkerbeheer. Kernpunten van 
het verhaal zijn de rapportage over beheeracties 
in Vlaanderen en Nederland, het onderzoek naar 
chemische sterilisatie, lokstoffen en dispersie, 
het opzetten van een vroeg-waarschuwingssy-
steem in de grensregio en de communicatie voor 
preventie en bewustmaking.

Downloaden van de rapporten kan via www.
invexo.be (doorklikken naar eindrapporten). Op 
dezelfde plek zijn ook de rapporten van de ande-
re casussen te vinden (beleid en samenwerking, 
communicatie, Amerikaanse vogelkers en grote 
waternavel). 

Tim Adriaens, tim.adriaens@inbo.be  -  Frank Huysentruyt, frank.huysentruyt@inbo.be

Tim Adriaens, tim.adriaens@inbo.be

Op zoek naar goede beheermaatregelen voor nijlgans



Groenknolorchis in 
Noordwest-Europa
De toestand is ernstig 
maar niet hopeloos

Voor zeldzame plantensoorten in een sterk 
versnipperd leefgebied kan de mate van mi-
gratie van individuen bepalend zijn voor de 
overlevingskansen. De manier waarop planten 
hun zaden over lange afstanden verbreiden, 
bepaalt immers hoe snel ze zich in nieuwe 
gebieden kunnen vestigen en hoe populaties 
onderling in contact staan. 

In het sterk versnipperd Vlaamse landschap 
leiden geïsoleerde populaties veelal tot kleine, 
genetisch verarmde populaties met inteelt, 
verminderd aanpassingsvermogen en een 
hogere kans op uitsterven tot gevolg. 

Kennis over de ruimtelijke schaal van ver-
breiding is dus onmisbaar bij het opstellen 
van soortbeschermingsmaatregelen. Toch 
ontbreekt die kennis meestal omdat langeaf-
standsverbreiding niet eenvoudig te onder-
zoeken valt. DNA-merkers vormen hier een 
uiterst geschikt middel toe. 

Het INBO voerde een genetische studie uit 
naar de langeafstandsverbreiding en het aan-
passingsvermogen van de zeldzame groen-
knolorchis in Noordwest-Europa. Deze 
kleine, wilde orchidee kende een heel sterke 
achteruitgang door verlies van geschikt habi-
tat. Desondanks werd toch een frequente mi-
gratie van individuen tussen populaties waar-
genomen. Eén groenknolorchis produceert 
duizenden kleine stofzaden die door de wind 
over honderden kilometers worden meegeno-
men waardoor populaties over landsgrenzen 
heen met elkaar in contact staan. Deze stu-
die toont ook aan dat de genetische variatie 
van de groenknolorchis nog groot is en dat 
verbreiding niet limiterend is voor spontane 
kolonisatie van hersteld of nieuw-ontwikkeld 
habitat. Ondanks de sterke achteruitgang is er 
dus nog hoop voor de groenknolorchis indien 
er werk gemaakt wordt van habitatherstel.

www.inbo.be

Zowel binnen als buiten Europa stijgt de 

vraag naar kwaliteitsvolle langetermijn-

gegevens over de toestand en de verande-

ringen van bosecosystemen onder invloed 

van tal van milieudrukken. 

De grote tekortkoming van vele gegevens 

is echter het gebrek aan vergelijkbaar-

heid tussen de methodes waarmee de 

gegevens worden ingewonnen.

Het nieuwe boek “Forest Monitoring, methods for terrestrial investigations in Europe with an 
overview of North America and Asia” stelt de wetenschappelijke concepten en methodes voor die de 
basis vormen van een transnationaal, langetermijn-bosmonitoringprogramma in Europa. Aangevuld 
met andere initiatieven in Noord-Amerika en Azië worden de bevindingen van dit programma in een 
breder internationaal perspectief geplaatst. De auteurs beschrijven de gestandaardiseerde methodes 
die op basis van twintig jaar ervaring tot stand zijn gekomen. Ze benadrukken het belang van harmo-
nisatie van methodes over de grenzen heen. Ze lichten allerhande aspecten van kwaliteitscontroles 
toe, zowel op het terrein als in het laboratorium, en geven voorbeelden van resultaten.

Het boek tracht ook de huidige stand van zaken van het onderzoek voor te stellen en licht de nog 
steeds openstaande vragen toe. De hoofdstukken beschrijven geharmoniseerde methodes om zowel 
de drukken op te volgen (atmosferische depositie, luchtverontreiniging, weersomstandigheden) als 
de responsvariabelen (vitaliteit van de vegetatie, groei, beschikbaarheid van voedingstoffen, biodiver-
siteit, bodemcondities en de samenstelling van de bodemoplossing). Deze multidisciplinaire aanpak 
kadert binnen het geïntegreerd monitoringprogramma van ICP Forests. 

Onderzoekers van de onderzoeksgroep ‘Milieu en Klimaat’ van het INBO hebben met hun expertise 
aan dit werk bijgedragen in een viertal hoofdstukken, namelijk rond bosvitaliteit (Peter Roskams), 
bodemtoestand (Nathalie Cools en Bruno De Vos), bodemoplossing (Bruno De Vos) en kwaliteitscon-
trole in het laboratorium (Nathalie Cools en Bruno De Vos).

Het boek kan worden besteld op store.elsevier.com.

“Forest Monitoring, methods for terrestrial investigations in Europe with an overview of North America 
and Asia” Edited by Marco Ferretti and Richard Fischer (2013), Developments in Environmental 
Science, Volume 12 Elsevier, 536 pagina’s.
          

Bosmonitoring
Nieuw boek benadrukt 
harmonisatie van 
methodes

An Vanden Broeck, an.vandenbroeck@inbo.be
Wouter Van Landuyt, wouter.vanlanduyt@inbo.be
Ralf Gyselings, ralf.gyselings@inbo.be

Zaad van 
groenknolorchis

Nathalie Cools, nathalie.cools@inbo.be
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In- of uitschrijven op deze 
nieuwsbrief kan via een 
seintje naar: 
INBO nieuwsbrief
Kliniekstraat 25,1070 Brussel
T. 02 525 02 00 - F. 02 525 03 00
nieuwsbrief@inbo.be
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Ecosysteemveranderingen hebben economische gevolgen 
De voortschrijdende degradatie van 
ecosystemen door verstedelijking, indu-
strialisatie en productiviteitverhogingen 
in de landbouw heeft geleid tot een af-
name van heel wat ecosysteemdiensten, 
diensten zijn dat die de natuur levert aan 
mens en maatschappij. Dit heeft gevol-
gen voor onze economische welvaart en 
op het maatschappelijk welzijn. Noch-
tans besteden milieueffectenrapporten 
en kosten-batenanalyses van econo-
mische of infrastructuurprojecten niet 
systematisch aandacht aan die impact 
op ecosysteemdiensten. Vooral verande-
ringen in regulerende en culturele eco-
systeemdiensten (bv. lucht- en waterzui-
vering, geluidbuffering, klimaatregulatie, 
recreatieve waarde) blijven vaak onder-
belicht in besluitvormingsprocessen. 

De natuurwaardeverkenner (www.
natuurwaardeverkenner.be ) werd ont-

wikkeld om de impact van projecten of 
beleidsvoorstellen op het aanbod van 
dergelijke ecosysteemdiensten beter te 
kunnen inschatten. Die impact wordt 
eerst gekwantifi ceerd in fysische eenhe-
den. Die fysieke dienstenvolumes wor-
den vervolgens omgezet in een mone-
taire waarde (euro’s) om het economisch 
welvaartseffect te bepalen. 

De online-rekentool en het achterlig-
gend onderzoek werden ontwikkeld door 
VITO, Universiteit Antwerpen en Vrije 
Universiteit Amsterdam, in opdracht van 
het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie. Het INBO gebruikte begin 2012 
een eerste versie van deze tool voor een 
quick scan van een gepland infrastruc-
tuurproject langsheen de R11 nabij Ant-
werpen (INBO.A.2012.6). De resultaten 
van deze en andere gevalstudies werden 
zopas gepubliceerd in Environmental 

Impact Assessment Review. 

In april 2013 gaat een verbeterde versie 
(2.0) online. Die hanteert een aange-
paste, door het INBO geadviseerde 
ecosysteemclassifi catie, bevat informatie 
over een groter aantal ecosysteemdien-
sten en een actualisatie van de kwan-
tifi cerings- en waarderingsmethoden. 
Het ondersteunen en toepassen van 
dergelijke instrumenten past binnen de 
INBO-strategie om beschikbare kennis 
over de economische en maatschap-
pelijke betekenis van ecosystemen waar 
mogelijk en relevant te integreren in 
beleidsgericht onderzoek, rapportering 
en adviesverlening.

Wouter Van Reeth, wouter.vanreeth@inbo.be

Natuurdoelgerichte laantjes in de Kalkense Meersen
De Kalkense meersen en het Paardenbroek moeten volgens het Sigmaplan evolueren 
naar een mozaïek van vochtige tot natte habitats, met botanische graslanden en wei-
devogelgebieden. Het INBO stelde in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) een stappenplan op met ruimtelijke prioritering voor aanleg, herstel en onder-
houd van ondiepe perceelsbegreppeling (laantjes) in het gebied. 

Bij de inventarisatie karteerden we 1335 laantjes, samen 111km. Ze getuigen van een 
intensieve traditie van oppervlakkige ontwatering en bevloeiing, in de eerste plaats om 
de bewerkbaarheid en opbrengst van hooilanden te bevorderen. In verzuringsgevoelige 
systemen kunnen laantjes ook de kans op verzuring verminderen: zuur regenwater 
wordt oppervlakkig gedraineerd en de invloed van mineraalrijk grondwater vergroot in 
de toplaag. Wanneer vernat wordt bij de overgang van landbouwfunctie naar natuur-
doelstelling kunnen de noodzaak en de functie van laantjes wijzigen. Enerzijds wordt de 
grondwaterinvloed groter door vernatting. Anderzijds kunnen langdurige overstromin-
gen en vorming van regenwaterlenzen (regenwater dat blijft staan door slechte afwate-
ring) bij vernatting vermeden worden met laantjes. 

Een verzuringsgevoeligheidskaart gebaseerd op beschikbare en gemeten bodemin-
formatie, een veldkartering van regenwaterlenzen en gesimuleerde grondwaterpeilen 
leverden input om aan te geven waar oppervlakkige drainage nodig zal zijn bij vernat-
ting, rekening houdend met de doelvegetaties.
In de botanische graslandzones en het weidevogelgebied werden per gekarteerd laan-
tje de prioriteit van herstel en de aangewezen intensiteit voor onderhoud aangegeven. 
Daarnaast werden zones aangeduid waar aanleg van nieuwe laantjes eventueel aan-
gewezen is. Een stappenplan beschrijft de best practice met vuistregels voor technisch 
herstel en onderhoud van de laantjes. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bota-
nisch grasland en weidevogelgebied.

Meer lezen: Van Ryckegem Gunther, Michels 
Helen en Van den Bergh Erika (2013). Op-
maak liggingsplan voor laantjes in de Kalken-
se meersen en het Paardenbroek. Laantjes in 
functie van het bereiken van een geschikte 
abiotiek voor de ontwikkeling van botanisch 
grasland.(INBO.R.2013.7)

Gunther Van Ryckegem, gunther.vanryckegem@inbo.be  -  Helen Michels, helen.michels@inbo.be  -  Erika Van den Bergh, erika.vandenbergh@inbo.be


