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:: Woord vooraf  ::

A is  w e te nsch ap pe lijke  in s te llin g  van de V laam se overhe id w il het In s titu u t voo r N a tuurbehoud 

eco log ische kenn is en be le idsre levan te  in fo rm a tie  in toepasbare  vorm  sam enbrengen en a ldus 

mee instaan voor een onde rbouw ing  van het na tuurbehoud .

De brede w a a ie r van kne lp un te n  inzake n a tu u r-  en m ilie u b e h e e r a is  gevolg van de steeds to e 

nem ende om gev ingsd ruk  ve rg t u iteen lopende onderzoek ingen  in d iverse -h o o fd za ke lijk  b io lo g i

sche- d isc ip lin es . D aarnaast kom t ook een behoefte  van soc io -econom isch  ge rich te  be na d e rin 

gen en analyses to t u iting .

Veel van de voor het be le id  noodzake lijke  inz ich ten  steunen op lange te rm i jn  m o n i to r in g  en het 

u itw e rken  van ind ica to ren  over de toestand van de n a tu u r en het n a tu u r lijk  m ilie u , één van de 

kern taken  van het IN. De w e te nsch ap pe lijke  benadering  van de p rob lem en inzake na tuu rb eh ee r, 

n a tu u rh e rs te l en -o n tw ik k e lin g  s lu it  u ite ra a rd  aan bij het in 2003 go ed ge keu rd e  

M ilieube le idsp lan  en de daarin  voorz iene p rog ram m a 's .

Het a fge lopen ja a r  kende de re a lisa tie  van het derde N a tu u rra p p o rt, nieuwe bladen van de b io 

log ische w a a rd e rin g ska a rt, de s ta rt van de na tuurgeb iedendatabank, de b io d iv e rs ite its - in d ic a - 

to ren  e .d .; ook inzake NATURA 2000 en VEN werd besch ikbare  kenn is in overleg m et de a d m in i

s tra tie s  in ge brach t of passende beoorde lingen  opgeste ld . Een u itgeb re ide  reeks eigen ra p p o r

ten, a rtike le n  in boeken en v a k tijd s c h rifte n  en de o rg an isa tie  van s tud iedagen beoogt een brede 

ve rsp re id ing  van gegevens en erva ringen .

Veel van het onderzoek ge be u rt in nauwe sam e nw erk in g  m et a d m in is tra tie s  (zoals AM INAL,

AWZ, AROHM), andere in s te llin g e n  (VOI's, IBW, KBIN, BMM, P la n ten tu in  e.a.), u n ive rs ite ite n  en 

gespec ia liseerde  w e rkg roe pe n  of na tuu ro rg a n isa tie s  zoa ls N a tu u rp u n t vzw. Ook op in te rn a tio 

naal v lak  m an ife s te e rt het IN zich via pu b lica tie s , expertises  en dee lnam e aan con fe ren ties .

Naar aan le id ing  van de op handen zijnde fus ie  m et het IBW (In s titu u t voo r Bosbouw  en 

W ildbeheer] w erden de ge zam e n lijke  m iss ie  en v is ie  van het toe kom stige  INBO (In s titu u t voor 

N a tu u r- en Bosonderzoek] opgeste ld  en de gew enste s tru c tu re n  u itge tekend . De synerg ie van 

de kennis u it beide in s te llin g e n  za l o n ge tw ijfe ld  een verb red ing  en verd iep ing  betekenen van de 

w e tenschappe lijke  onde rbouw ing  voo r het be le idsdom e in  'L e e fm ilie u  en N a tu u r ' én voor de 

andere dom einen waarvan de a c tiv ite ite n  een im pact op n a tu u r en m ilie u  m et zich m eebrengen.

V oorliggend ac tiv ite ite n ve rs la g  r ic h t zich voo ra l to t een ru im e r pub liek  en w il m et zeer beknop

te sam enva ttingen  van de lopende p ro jec ten  een beeld ophangen van de onde rzoeksv is ies  en de 

vorde ringen  van het spe u rw e rk . D it il lu s tre e r t  op tre ffe nd e  w ijze  de toepass ingen die h ie ru it  

voo rtv loe ien  ten behoeve van het eco log isch ge fundeerd na tuu rb e le id  en de s tra te g isch e  p o s it i

onering  van het In s titu u t te rzake .

E ckha r t  Ku i jken  

a lgem een d ire c te u r
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:: cel 1 ::
Popu l a t i e -  en v e r s p r e i d i n g s ec o l o g i e

De ce l v e rr ic h t onderzoek en ve rza m e lt in fo rm a tie  rond v e rsch ille n d e  aspecten van de 

eco log ie  van ind iv idue le  soo rten  en spe c ifie ke  taxonom ische  groepen. S tud ies naar de 

hu id ige  en vroegere  ve rsp re id in g  van soo rten , en van ve ra nd erin ge n  in aa n ta l en g ro o t

te van hun popu la ties , leveren een onm isbare  kenn is  voo r het beschrijven  van de toestand van 

de n a tu u r in V laanderen. Ze la ten tevens toe om p r io r ita ire  aa ndach tsoo rten  voo r het na tuu rb e 

houd aan te w ijzen . D aarnaast w orden de re la tie s  tussen  o rgan ism en  en om gevingsfacto ren 

onde rzoch t. De bevind ingen w orden aangewend om inz ich ten  te ve rw erven  in de onderliggende 

oorzaken van ve rsp re id in gsp a trone n , loka le  aan- of a fw ez ighe id  en w aargenom en popu la tie - 

trends . Deze kenn is is im m e rs  noodzake lijk  om ge fundeerde  adviezen te ve rs trekke n  m .b.t. de 

besche rm ing  en het behoud van aandach tsoo rten  en de gew enste  beheerm aa trege len .

De a c tiv ite ite n  van deze onde rzoeksce l s itue ren  zich geog ra fisch  op tw ee niveaus. Enerzijds 

w orden  gegevens verzam e ld  over hee l V laanderen, tene inde  een geb iedsdekkend overz ich t te 

v e rk r ijg e n  van de ve rsp re id in g  en po p u la tie g ro o tte s  van de onde rzoch te  soo rten . A nderz ijds  

w orden  in gese lectee rde  n a tu u rte rre in e n  ge de ta illee rde  en spe c ifie ke  s tud ies  v e rr ic h t naar ve r

a n de rin g e n  in p o p u la tie g ro o tte , ru im te lijk e  re la t ie s  m et o m g ev ings fac to ren , respons op 

be heersm aa trege len , enz.

De s tud ies  van ve rsch ille n d e  soo rten(g roepen) ve re isen een aparte  aanpak en expertise , zodat 

om p ra k tisch e  redenen de onderzoek ingen  vaak w orden  o p g e sp lits t pe r soo rteng roep , en u itg e 

voerd do or de respectieve spe c ia lis ten . Toch zijn e r d u id e lijk e  ove reenkom sten tussen pro jecten 

in a lgem ene u itgangspun ten , d o e ls te llin g e n , w e rkw ijze  en toe pass ing sm o ge lijkhe den . De v e r

s ch ille n d e  s tud ies  behandelen v ie r on de rzoeks them a 's :

*  V e rsp re id in gso nde rzoe k  en na tuurbehoudstoepass ingen

*  S oo rtbesch e rm in g  en au toeco log isch  onderzoek

*  B io -in d ica tie  onderzoek

*  M on ito rin g  van popu la ties
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:: Research Group 1 ::

Ecology and d i s t r i b u t i o n  of popu l a t i ons

T his research c e ll c o lle c ts  in fo rm a tio n  on va rious  aspects of the  eco logy of in d iv idu a l 

species and taxonom ic groups. S tud ies on the  c u rre n t and past d is tr ib u tio n  of in d iv id u a l 

species and of changes in the  nu m be r and size of th e ir  popu la tions , provide an in d isp e n 

sable source of know ledge  fo r  the  de sc rip tion  of the  s ta te  of na tu re  in F landers . This in fo rm a 

tion  a lso m akes it possib le  to d e te rm in e  w h ich  species need u rgen t p ro te c tion . The s tudy of the  

re la tio ns  between o rg an ism s  and th e ir  s u rro u n d in g s  is h e lp fu l fo r unde rs tand ing  and e x p la in 

ing the underly ing  causes of d is tr ib u tio n  pa tte rns , lo ca l presence o r absence and observed pop

u la tion  trends . This know ledge  is necessary to provide advice on the  p ro tec tion  and conserva tion  

of endangered species.

The ac tiv itie s  of th is  c e ll are ge og raph ica lly  s itua ted  at two levels. On the one hand, in fo rm a tio n  

is co llected fo r the w ho le  of F landers , to get an overv iew  of the d is tr ib u tio n  and po pu la tio ns  

sizes fo r  the  w ho le  area. On the  o th e r hand, spec ific  and de ta iled  s tud ies  are ca rried  ou t in 

se lected na ture  reserves, to exam ine changes in popu la tion  sizes, sp a tia l re la tio n s  w ith  en v iro n 

m en ta l fac to rs , e ffec ts  of conserva tion  po lic ies , etc.

The stud ies of d iffe re n t species (groups) req u ire  a d iffe re n t approach and expertise , so fo r  p ra c 

tic a l reasons the research is o ften  s p lit in to  groups of species and ca rried  out by the  respective  

spec ia lis ts . N everthe less the re  are c le a r s im ila r it ie s  between the p ro jec ts  as fa r  as assu m p 

tions, ob jectives, m ethods and a p p lica tio ns  are concerned. The various s tud ies  dea l w ith  fo u r 

research them es:

*  Research of d is tr ib u tio n  pa tte rns  and ap p lica tio n  to conserva tion  po lic ies

*  P ro tection  of species and a u to -e co lo g ica l research

*  B io -ind ica tive  research

*  M on ito ring  of popu la tions



1.1 Floradatabank
1.1 Floradatabase

Wouter Van Landuyt, Edward Vercruysse, Gert Van Spaendonk

Externe samenwerking: Leo Vanhecke, Ivan Hoste, Anne Ronse (Nationale Plantentuin van België), Dirk De Beer (Flo.Wer 

vzw.), Paul Van den Bremt (Monumenten en Landschappen), Dick Van Straaten, Tom Van Gulk (M.M.I.S.l.

De F loradatabank is een databank met ongeveer 

2.600.000 verspreidingsgegevens van de vaat- 

planten in Vlaanderen. Daarnaast zijn voor de in 

heemse en ingeburgerde soorten ongeveer 100 

soortkenm erken opvraagbaar.

Om aan de toenemende vraag naar ve rsp re i

dingsgegevens te voldoen en om de (vrijw illige) 

veldm edew erkers toe te laten hun eigen gege

vens in de databank in te voeren en te bekijken 

werd de databank online beschikbaar gemaakt. 

Het e lektron ische loket van de Floradatabank is 

raadpleegbaar op

h ttp ://flo ra .in s tn a t.b e /flo ra .

De databank laat toe soortgebonden kenmerken 

van plantensoorten op te vragen (vb. Rode lijs t 

categorie, zeldzaam heid, groeivorm , ...), ver

spreidingsgegevens in de databank in te voeren, 

deze verspreidingsgegevens te contro leren en te 

valideren en ten s lo tte  verspreidingsgegevens op 

te vragen.

Een tweede lu ik  van het werk rond de Flora

databank is de publicatie van een verspreid ings- 

atlas van de Flora van Vlaanderen. De versprei- 

dingsatlas moet een overzicht geven van het m i

lieu, de globale verspreid ing en de abundantie 

en trend van 14.50 soorten in Vlaanderen. Om de

ze soortbesprekingen te maken zijn 25 auteurs 

gecontacteerd. Begin 2004 waren ongeveer 20 % 

van de soorten besproken. De publicatie van de 

atlas wordt voorzien in 2005.

DATABANK
Aangomalda gabruihar: voutar_v*n_landuyt (bahaardar)

W elkom bij d e  Mora databank

0«z« databank bavat varipratdmgigagavani «n «oottgabondan kanmarkan van vaatplantan m 
Vlaandaian. Da databank is aan samanvarkingivarband tu na n  Flo.War v i v., hat In itituu t yooi 

da H aliónala Plantanlvm van balota an AMIKAI «fdlUriä UtàUU-

Oaliava link i in hat manu uv kauia ta makan.

F iguur 1.1

De flo rada tabank V laanderen is raadp leegbaar op het in 

te rn e t h ttp ://f lo ra .in s tn a t.b e /flo ra .

D is tr ib u tio n  of the  flo ra  in F la nd e rs  ava ilab le  on 

h ttp :/ /f lo ra .in s tn a t.b e /flo ra .
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1.2 Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dag- 13 
vlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen
1.2 Spatial distribution of species richness in higher plants, dragonflies, butter
flies, breeding birds and herpetofauna in Flanders

Dirk Maes

Medewerkers in de cel: Dirk Bauwens, Wouter Van Landuyt, Anny Anselin, Glenn Vermeersch 

Medewerkers in andere cellen: Luc De Bruyn, Geert De Knijf 

Externe samenwerking: Marius Gilbert (ULB, Brussel)

Natuurbehoud rich t zich vaak op één of enkele 

goed bestudeerde taxa, w aarb ij men e r vanuit 

gaat dat het behoud van plaatsen waar deze taxa 

ta lr ijk  aanwezig zijn, ook gunstig is voor andere, 

m inder goed bestudeerde taxa. Dat deze veron

de rs te lling  niet a ltijd  opgaat werd reeds in 

G root-B rittannië aangetoond. In dit pro ject werd 

voor de best geïnventariseerde taxonomische 

groepen in Vlaanderen (amfibieën en reptielen, 

dagvlinders, libellen, vogels en planten) nage

gaan, waar grote aantallen van deze soorten 

samen voorkomen; vervolgens werd gekeken of 

deze diversite its "hot spots" voor de versch illen 

de taxonomische groepen met e lkaar overlap

pen. Verschillen in inven ta risa tie -in tens ite it en 

-bedekking maakten een directe vergelijk ing van 

soortenrijke regio's voor de versch illende groe

pen echter ónm ogelijk. Om hieraan te verhelpen, 

werd de soortenrijkdom  per taxonomische groep

gemodelleerd met behulp van biotoop-, k lim aat- 

en topografische variabelen. De geografische 

overlap tussen soortenrijke atlashokken (UTM 

5x5 km) was opm erke lijk  hoog tussen de vier 

faunagroepen onderling, m aar beduidend lager 

tussen planten enerzijds en de v ie r faunagroe

pen anderzijds. De vie r onderzochte faunagroe

pen kunnen daarom ais vrij goede indicatoren 

voor e ikaars soortenrijkdom  in Vlaanderen fun 

geren. Er werd eveneens een gemiddelde soor

tend ivers ite it per atlashok berekend op basis 

van de m odellen voor e lk van de taxonomische 

groepen. Zo konden regio's afgebakend worden 

die, voor de versch illende groepen samen, het 

soo rtenrijks t zijn en dus bijzondere aandacht 

verdienen in het Vlaamse natuurbele id. H ieruit 

b lijk t d u id e lijk  dat op Vlaam se schaal de 

Kempen ais gemiddeld soo rtenrijks te  regio naar 

voor komt

F iguur 1.2

G eografische sp re id ing  van de gem idde lde  voorspe lde  

soorten rijkdom  per a tlashok (UTM 5x5 km) voor de 5 

onderzochte taxonom ische groepen. In zw art de 100 m eest 

soorten rijke  a tlashokken, in g r ijs  de volgende 100 m eest 

soorten rijke  atlashokken.

Geographie patte rn  of the mean pred icted  species richness 

per m apping square (UTM 5x5 km l fo r the 5 investigated 

taxonom ic groups. In red the top 100 m ost species rich  

squares, in orange the next 100 m ost species rich  squares.
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1.3 Analysetechnieken van soortenverspreidingsgegevens
1.3 Analyses of species distribution data

Dirk Maes

Externe samenwerking: Roger Dennis (Oxford Brookes University, Oxford), Marius Gilbert (ULB, Brussel), Philippe Goffart 

(OFFH, Gembloux), Nicolas Titeux (UCL, Louvain-la-Neuve]

Het verzam elen van verspreidingsgegevens in 

databanken is geen doei op zich. Met deze gege

vens kunnen onder andere analyses uitgevoerd 

worden om trent veranderingen in verspreid ing 

en zeldzaamheid. Het m odelleren van de ve r

spreid ing van soorten is een andere belangrijke 

analysetechniek van databanken. Deze techniek 

zou in de toekom st moeten toelaten om zeer ge

rich t een beperkt aantal atlashokken te bem on

steren en m et behulp van deze goed onderzoch

te plekken de verspreid ing in de andere (n iet- of 

m inder goed onderzochte) hokken te voorspe l

len. Een dergelijke m odelleertechm ek werd in 

dit pro ject toegepast op de verspreid ingsgege

vens van de dagvlinders in België. H iervoor w e r

den, per a tlashok ( 5 x 5  km), gegevens verza

meld over de dagvlindersoortenrijkdom  ener

zijds en over k lim aat, biotopen en topografie an

derzijds. Vervolgens werd nagegaan in hoeverre 

het m ogelijk  was om de verspreid ing van de

soortenrijkdom  van dagvlinders te voorspellen 

aan de hand van de verzam elde variabelen (k li

maat, biotopen en topografie). Om een voorspel

lend m odel te bouwen, werd een subset gebru ikt 

van goed geïnventariseerde atlashokken en een 

andere subset (met eveneens goed geïnventari

seerde atlashokken) om het gemaakte model te 

testen. Het beste voorspellende model bleek een 

model te zijn waarb ij voor dagvlinders ecolo

gisch relevante variabelen (kenmerkende bio- 

tooptypes) in het m odel werden geforceerd, 

waarna de overige (k lim aats- en topografische) 

variabelen aan het model werden toegevoegd op 

puur sta tistische gronden. Dit model werd ver

volgens gebru ik t om de po tentieel meest soor

ten rijke  atlashokken voor dagvlinders in België 

af te bakenen (zie figuur). Voorspellende m odel

len van soortenrijkdom  kunnen gebru ikt worden 

om inven tarisatie -inspanningen te richten op 

po tentiee l soo rtenrijke  gebieden en om niet of 

slecht geïnventariseerde atlashokken toch te 

kunnen betrekken bij afwegingen in het na tuur

behoud (afbakening van het VEN, m ilieu -e ffec t- 

rapportage enz.).

F iguur 1.3

Voorspelde dagvtinderd ive rs ite it per a tlashok (UTM 5x5 km) in België. 

L ich tg rijs  = 1-15 soorten: donke rg rijs  = 15-25 soorten; geei = 25-30 

soorten; oran je  = 30-35 soorten; rose = 35-40 soorten; rood = 40-45 

soorten; b ru in  = m eer dan 45 soorten.

P redicted b u tte rfly  d ive rs ity  per m apping square (UTM 5x5 km) in 

B e lg ium . L ight grey = 1-15 species; dark grey = 15-25 species; yellow  

= 25-30 species; orange = 30-35 species; rose = 35-40 species; red -  

40-45 species; brown = 45 o r m ore species.
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1.4 Opbouw en gebruik van een gegevensbestand omtrent de ecologie van onge
wervelde dieren ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling in 

Vlaanderen
1.4 Distribution and monitoring of invertebrate animals in Flanders; invertebra
tes as bioindicators for nature conservation

Jean-Pierre Maetfait, Dirk Maes

Medewerkers in de cel: Anny Anselin, Raf Baeyens, Marjan Speelmans, Frederik Hendrickx

Medewerkers in andere cellen: Tim Adriaens, Luc De Bruyn, Geert De Blust, Kris Decleer, Raphaël De Cock, Geert De 

Knijf, Maurice Hoffmann, Sophie Vanroose

Externe samenwerking: Arabel, Gomphus, Lieveheersbeestjes-werkgroep JNM en J&N, Saltabel, Vlaamse 

Vlinderwerkgroep, L. Baert ( KB IN ), J.-Y. Baugnée IDGRNE), E. Branquart IDGRNE], P. Breyne IIBW), D. Bonte (UGent), J. 

Cortens [UIA], W. Dekoninck IKBIN, UGent], D. De Bakker (UGent), S. Degraer (UGent), K. Desender (KBIN), P. Grootaert 

IKBIN), F. Hendrickx (UGent), M. Pollet (KBIN, UGent), H. Van Dyck (UIA), K. Vandekerkhove (IBW), W. Vanreusel lUIAl

In het kader van het Europese "GREENVEINS"- 

project werden staalnam es en waarnem ingen 

verrich t inzake de dispersie van de Bram en

sprinkhaan in een agrarisch tandschap. Analyse 

van de genetische va riab ilite it gebeurde op het 

IBW.

Verspreidingsgegevens van lieveheersbeestjes, 

verzameld in het kader van het lieveheersbees- 

tjesproject van JNM en Jeunes & Nature, worden 

op het IN in een gegevensbestand gecen tra li

seerd en verw erkt.

Voor de website van het IN werden s tandaard lijs 

ten van de Vlaamse ongewervelde faunagroepen 

opgemaakt.

- Een doctoraatscrip tie  handelde over de invloed 

van vervuiling door zware metalen op populaties 

van organismen die voorkomen langs de oevers 

van de Schelde. Er werd daarin aangetoond dat 

zware metalen opvallende m icro -evolutionaire  

gevolgen kunnen hebben bij in het w ild  voorko

mende populaties.

- In het kader van het project BEST (Biologische 

evaluatie van e lf strandzones langs de Belgische 

kust) werden m aandelijkse bem onsteringen u it- 

gevoerdli.s.m . UGent, KBIN). Daarover werd tu s 

sentijds gerapporteerd. Een be langrijk  deel van 

de ingezamelde gegevens wordt eveneens u itge

w erkt in een licentiaa tscrip tie .

Een deel van het wetenschappelijk  onderzoek 

verloopt via de begeleiding van scrip ties aan de 

un iversite iten :

- Twee licentiaatscrip ties handelden over de bio

diversite it van respectievelijk spinnen en loopke

vers in het Vlaamse landbouwlandschap. H ieruit 

bleek het doorslaggevend belang van punt- en 

lijnvorm ige (half-) na tuurlijke elementen voor het 

behoud van de biodiversite it van dit landschap.

Er werd m eegewerkt aan publicaties en voor

drachten over ongewervelden van bossen, du i

nen, graslanden, z ilte  schorren en vervu ilde na

tuu rte rre inen. Het grote belang van de kunstm a

tig ontstane Baai van Heist ais refug ium  voor 

onze strand- en schorrefauna was hierb ij één 

van de onderwerpen.

Verspreidingsatlas en voorlopige Rode
F iguur 1.4

A is resu ltaa t van een vorig  ja a r a fgeronde opdracht werd een IN -ra pp o rt gepub liceerd  over 

de aanwezigheid en s ta tus van m ieren in V laanderen. M eer dan 50 soorten kom en voor. 

Ongeveer de h e lft ervan is bedreigd. De hoogste soorten rijkdom  w ord t aangetro ffen  in hei- 

de te rre inen . Deze in trige rende  organism en verdienen m eer aandacht in het natuurbeheer.

In th is  recently  pub lished repo rt the d is trib u tio n  and s ta tus of ants in F landers is treated. 

More than 50 species occur in our region. About ha lf of them  are th rea tened . H eath land hab i

ta ts  have the h ighest richness in ant species. More a tten tion  should be paid to these very 

in trig u in g  organ ism s in nature m anagem ent.



1.5 Verspreiding en status van de visfauna in Vlaanderen
1.5 Distribution and status of fish in Flanders

Johan Coeck, Raf Baeyens, David Buysse, Alain Dillen, Seth Martens 

IN-medewerkers andere cellen: Anik Schneiders

Externe samenwerking: Claude Belpaire, Gerlinde Van Thuyne, Jan Breine, Ilse Simoens, Daniel De Charleroy, Hugo 

Verreyken, Hilde Verbiest en Caroline Geeraerts (IBW)

elrits
grote m odderkru iper 

serpeling 
kopvoorn 

regenboogforel 
k le ine m odderkru iper 
Amerikaanse hondsvis 

bot 
pos 

alver 
bermpje 

snoek 
snoekbaars 

10D stekelbaars 
bittervoorn 

vetje 
winde 

zeelt 
karper 
kolblei 

brasem 
riv iergrondel 

b lauwbandgrondel 
paling 

rietvoorn 
3D stekelbaars 

baars 
giebel 

blankvoorn

In dit project worden volgende deelaspecten met 

betrekking to t de status en de verspreid ing van 

de visfauna in beken en rivieren, kanalen en s t i l

staande waters bestudeerd.

(1) Opbouw van een gegevensbestand m.b.t. de 

visfauna in Vlaanderen. De verspreid ingsgege

vens werden opgeslagen in versch illende gege

vensbestanden die gekoppeld kunnen worden 

aan een GIS. Het IN voerde in 2003 samen met 

IBW bevissingen uit stroom op- en s troom af

w aarts van 25 m ig ratieknelpunten in het kader 

van het gezam enlijke DWTC project "F ishguard". 

Daarnaast werd voor het NARA 2003, samen met 

het IBW, de recente evolutie in de visfauna van 

de grote riv ieren in Vlaanderen geanalyseerd. 

H iervoor werd gebru ik gemaakt van IBW-bevis- 

singsgegevens van 57 meetplaatsen die een eer

ste m aal zijn afgevist in 1996 en een tweede 

maal in de periode 1999 tot 2002. De trendanaly

se per soort toont aan dat de recente verdere 

verbetering in de w a te rkw a lite it v rijw e l voor alle

na 1999 

n 1996

soorten gepaard gaat met een opvallende toena

me in het aantal vindplaatsen. De soo rten rijk 

dom nam in a lle riv ieren toe.

(2) Opstellen van een geactualiseerde lijst van 

de bedreigde zoetwatervissoorten. Op basis van 

huidige en h istorische gegevens over de ver

spreid ing van vissoorten werd in 1997 een Rode 

L ijst opgem aakt voor de zoetwatervisfauna van 

Vlaanderen. De Rode L ijst werd in 1998 gepubli

ceerd door de vzw WEL in een "Atlas van de 

Vlaamse Beek- en Riviervissen". Het bijhouden 

van een gegevensbestand laat toe de Rode Lijst 

op te rm ijn  te actualiseren.

(3) "VIS-databank" project. In sam enwerking 

met het IBW en versch illende andere vertegen

woord igers uit het w a te r- en v isserijbeheer be

oogt dit p ro jec tlu ik  de bundeling van alle gege

vens over v is inventarisa ties en visserijbeheer in 

Vlaanderen en het beschikbaar maken ervan via 

een in ternettoepassing. Het project wordt gefi

nancierd door de M ilieu-in fostuurgroep en een 

eerste lu ik  ervan zal tegen 2004 operationeel 

gem aakt worden.

F iguur 1.5

V e rge lijk ing  van 57 m eetp laa tsen in de Bovenschelde 

112), de Leie (5), de Dender 19). de D em er 122) en de 

IJze r 19), a fg e v is t in 1996 en in 1999-2002 

(Brongegevens IBW).

C om parison of 57 sta tions from  the r iv e r Upper- 

S che ld t I I 2), r ive r Leie 15), r ive r Dender (91, river 

D em er (22) en r ive r IJzer 191, fished in 1996 and 1999- 

2002 (Data: IBW).

16
aanta l m eetp laatsen



aa
nt

al
 v

is
se

n 
(e

xc
lu

si
ef

 
d

ri
ed

o
o

rn
)

1.6 Onderzoek en adviesverlening vismigratie & vismigratieknelpunten
1.6 Fish migration and migration barrier research and advisory work

Johan Coeck, David Buysse, Raf Baeyens, Seth Martens

Externe medewerkers: Daniël de Charleroy (IBW], Peter Viaene (AWZ-WLH)

In opdracht van AMINAL afdeling water, werd in 

2003 een evaluatie uitgevoerd van 3 (opeenvol

gende) vistrappen op de Grote Gete in Tienen. 

Voor dit onderzoek werd gebru ik gem aakt van 

e lektrische bevissingen en fuikvangsten gecom

bineerd met een m erk-hervangstcam pagne. De 

resultaten tonen aan dat zowel de a ttrac tie - ais 

passage-efficiëntie van de 3 aangelegde v-vor- 

mige bekkentrappen veel te laag is. Slechts on

der beperkt voorkomende hydraulische om stan

digheden bleken de vistrappen naar behoren te 

werken voor soorten zoals blankvoorn en giebel. 

Om de vistrappen beter te laten functioneren 

werden een aantal aanpassingen voorgesteld zo

als een hogere ins te lling  van het stroom op- 

waartse stuwpeil, de aanleg van bijkom ende v- 

vorm ige d rem pe ls, de aanpassing van de 

stroom afwaartse toegang to t de v istrap en het 

beter onderhoud of verw ijderen van krooshek

kens. H ierdoor zouden in de toekom st ook soor

ten waarvan de m igratie  nu grotendeels belem-
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merd wordt vrij moeten kunnen m igreren (b.v. 

bermpje en riv iergrondel). Er dient h ierb ij wel 

opgem erkt te worden dat een optim ale (100%] 

effic iëntie , ook met de voorgestelde aanpassing, 

nooit bereikt zal kunnen worden, gezien de in 

planting van de vistrappen niet op tim aal is voor 

een perfecte aantrekking van stroom opw aarts 

zwemmende vis naar deze inzwemopening.

F iguur 1.6

Verge lijk ing  van de vangsten van vissen in het s troom afw aa rtse  

pand van de v is trap  'Bergévest' en in de v is tra p fu ik  gedurende de 

onderzoeksperiode (2003, week 17-23). Het aanbod aan vissen 

onder de v is trap  is du id e lijk  veel g ro te r dan het aan ta l vissen dat 

door de v is trap  w eet te m igre ren, a is  gevolg van ve rsch illende  

negatieve factoren.

Com parison of the num ber of fish  caught dow nstream  of the  fish  

pass Bergévest' w ith  the  num ber of fish  caught in a fyke placed 

at the upstream  end of the fish  pass (2003 study period , w eek 17- 

23). The num ber of fish  caught dow nstream  fish  pass Bergévest is 

much h ighe r than the  num ber of fish  tha t a c tua lly  m igra tes 

th rough the fish  pass, due to severa l negative facto rs.

w eek17 w eek18 w eek19 w eek20 week21 w eek22 w eek23  

■  bevissing 50 m onder vistrap ■  vistrapfuik
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1.7 Onderzoek naar de biologie van de kwabaal (Lota lota) ter voorbereiding van 

bet herstel van de soort in het Vlaamse Gewest
1.7 Study of the biology of the burbot (Lota lota) in preparation of its recovery in 

Flanders

Alain Dillen, Johan Coeck, Raf Baeyens, David Buysse, Seth Martens 

Externe medewerkers: Daniël de Charleroy (IBW), Jeroen Van Houdt iKULeuven)

De kwabaal is reeds m eer dan 30 ja a r u itgesto r

ven in de waterlopen van het Vlaamse Gewest en 

w ord t in vele Europese landen ais bedreigd 

beschouwd. In het kader van een soo rthers te l- 

program m a in het Vlaamse Gewest wordt door 

het IN de habitatecologie van de kwabaal bestu

deerd. H iervoor worden kwabaalpopulaties in 

re ferenties itua ties voor de Vlaamse rivieren on

derzocht. Zowel op grotere ais op m icroschaal 

werd onderzocht w e lke om gevingsvariabelen 

bepalend zijn voor het voorkomen van kwabaal. 

U it beide analyses bleek de aanwezigheid van 

holtes in de riv ieroever de meest be langrijke va

riabele voor het voorkomen van kwabaal. Op ba

sis van deze gegevens werd een model opgesteld 

om de geschiktheid van Vlaamse waterlopen te 

evalueren. In 2003 werden reeds twee trajecten 

langs de Grote Nete onderzocht en geschikt be

vonden voor de overleving en opgroei van adulte 

en subadulte kwabalen.

In een tweede lu ik  werd het m igratiegedrag van 

volwassen kwabalen bestudeerd tijdens twee 

opeenvolgende paaiseizoenen (w in te rpe riode  

2002-2003 en 2003-2004) met behulp van radio-

te lem etrie  en fuikvangsten. De verplaatsingen 

van tien volwassen dieren, u itgerust met een 

rad iozendertje, werden gedurende beide paai

seizoenen gevolgd. Uit de resultaten van de radi- 

ote lem etriestud ie  konden echter geen besluiten 

getrokken worden, wegens hoge m orta lite it van 

de bezenderde vissen. De paaim igratie werd te 

vens onderzocht met behulp van kleine fuiken, 

geplaatst op verschillende locaties waarvan ver

moed wordt dat ze m ogelijke paaiplaatsen zijn of 

een verbindingsweg vormen met een paaiplaats. 

H ierbij werd ook de invloed van externe factoren 

(waterpeil, w a te rtem peratuur) op de paaim igra

tie nagegaan. Uit resultaten van de fuikvangsten 

b lijk t dat zijbeekjes door kwabaal gebru ikt w o r

den ais paaiplaats, dat de paaitrek geïnitieerd 

w ordt door een stijg ing van het w a te rpe il in de 

riv ier, dat zowel stroom op- ais stroom afwaartse 

m ig ra tie  m assaal is en dat de m igratiepieken 

zeer kort op m ekaar volgen.

De resu lta ten van dit onderzoek moeten het mo

ge lijk  maken de herin troductie  van de kwabaal 

wetenschappelijk  te begeleiden en te evalueren 

en aldus de slaagkansen ervan te verhogen.
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d a g e lijk s e  b e m o n s te r in g e n

■ stroomopw. migratie ■ stroomafw. migratie ■ waterpeil

F iguur 1.7

Fuikvangstgegevens van kwabaal in een zijbeek van de riv ie r "La 

B ar" (F rankrijk ) gedurende de w in te rpe riode  2003-2004. De rode 

curve geeft de dage lijkse  vangstaanta llen  van stroom opw aarts  

m igre rende  kwabalen w eer; de groene curve de vangstaanta llen van 

s tro o m afw a a rts  (afgepaaide) m igrerende kwabalen en de blauwe 

curve het verloop van het w a te rp e il van de rivier.

Fyke net captures of burbo t on a tr ib u ta ry  of the r ive r "La Bar" 

(France) du ring  the spawning season 2003-2004. Red line  rep re 

sents num ber of upstream  m igra ting  burbot; green line represents 

num ber of dow nstream  m ig ra ting  burbo t (spawned); blue line 

represen ts  the  w a te r level o f the river.



1.8 Verspreiding en monitoring van amfibieën en reptielen in Vlaanderen
1.8 Distribution and monitoring of amphibians and reptiles in Flanders

Dirk Bauwens, Sandra Colazzo 

IN-medewerkers andere cellen: Olivier Dochy

Externe samenwerking: Boudewijn Goddeeris (KBIN], vrijw illige medewerkers

I

In dit project wordt in fo rm atie  gebundeld be tre f

fende de verspreiding, actuele status en habitat- 

keuze van inheemse am fibieën en reptielen. De 

gegevens worden ook aangewend voor het detec

teren van m ogelijke verschuivingen in zowel de 

verspreiding van de versch illende soorten ais in 

de toestand van hun habitats (b.v. poelen).

In 2003 werden gegevens bekomen na 10 jaar 

te llingen in een geïsoleerde populatie van de 

Vroedmeesterpad geanalyseerd en ge rappor

teerd. H ieruit bleek dat het aantal aanwezige 

dieren be langrijke  schom m elingen vertoonde 

tussen jaren, wat vooral te w ijten was aan het 

wisselend aantal jonge adulte dieren. De ja a r li jk 

se overlevingskansen van de adulte dieren ble

ken weinig te variëren tussen jaren (ca. 40-60%). 

De beschikbare gegevens laten niet toe om de 

oorzaken aan te duiden van de wisselende s te rf

te bij de jonge dieren. Deze in form atie  is vereist 

om gepaste beheersingrepen te kunnen nemen, 

maar kan pas bekomen worden door m eer gede

ta illeerde studies van vooral de jongere levens

stadia (eieren, larven en juvenielen). T ijdreeksen 

laten toe om veranderingen in de populatiegroot- 

te te detecteren, m aar volstaan niet om de oor

zaken van de veranderingen te achterhalen.

In het kader van het DWTC-project "Manscape" 

werd m eegewerkt aan de loka lisa tie  en selectie 

van de te bemonsteren w a te rpartijen . Tevens 

werd de planning opgesteld en het veldw erk u it

gevoerd bij de deelstudie naar de genetische 

variatie tussen populaties van de A lpenw ater

salam ander in Vlaanderen.

F iguur 1.8

A anta l Vroedm eesterpadden gevangen op de ja a r lijk s e  te l

dag van 1993 to t 2002 in een geïso leerde popu la tie  te 

Borgloon. De dieren werden opgedeeld in d rie  le e ft ijd s 

groepen: juven ie len  (juv), jonge adu lten  (A1) en oudere 

adu lten  (A2+).

N um ber of M idw ife Toads (Alytes obste tricans] captured 

yearly from  1.993 to 2002 in an iso la ted  popu lation  at 

Borgloon. The toads were c lass ified  in one of th ree  age 

groups: juven iles  (juv), young adu lts  (A1) and o ld e r adu lts  

(A2+).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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1.9 Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV)
1.9 Special Breeding Bird Species in Flanders

Anny Anselin, Koen Devos

Externe samenwerking: vrijw illige veldmedewerkers, hoofdzakelijk van Natuurpunt

Dit m on ito ringpro ject is gebiedsdekkend voor 

Vlaanderen, en werd in 1994 opgestart om te vo l

doen aan de frequente vraag vanuit het beleid 

naar gegevens over voorkomen en trends van 

zeldzame broedvogels, kolonievogels en exoten, 

samen een 60-ta t soorten. De gegevens dienen 

ais basis bij beheer, ais referentie voor popula- 

tie trends in de Vogelrichtlijngebieden en bij eva

luatie van schade. Op langere te rm ijn  wordt ge

streefd om de trend van populaties te relateren 

met habitat, landschaps- en beleidsfactoren. Na 

drie ja a r in tensief inventarisatiew erk voor de 

broedvogelatlas werd in 2003 het BBV-project 

opnieuw volledig opgestart. Zowel regiogrenzen 

[aangepast aan deze van de broedvogelatlas) ais 

coö rd ina to ren  werden geactua liseerd . De 

m ethodehandleiding uit 1994 werd volledig her

schreven to t een gebru iksvriende lijke r docu

m ent en te r beschikking gesteld aan alle nieuwe 

m edewerkers. Er werd voorzien in vernieuwde

webpagina's waar regionale rsu lta ten direct te 

zien zijn. Een speciale n ieuwsbrief werd opge

steld voor alle m edewerkers. De vernieuwde s ti

m ulans zorgde du ide lijk  voor een snellere be

zorging van de gegevens. Mom enteel werden al 

van een groot deel van de be langrijke regio's ge

gevens ontvangen. Van drie insectenetende Rode 

Lijst soorten, Paapje, Tapuit en Grauwe Klauwier 

werd een gedeta illeerd overzicht gemaakt van de 

aantalevolutie van 1970 tot nu. Het verloop van 

de broedpopulatie van het Paapje wordt weerge

geven in bijgaande figuur.

In het kader van een update door Bird Life 

In ternationa l van het standaardwerk 'B irds in 

Europe: Their Conservation Status' [Tucker & 

Heath, 1994) werden de BBV-gegevens gebru ikt 

voor het evalueren van de lange te rm ijn trend  van 

een aantal soorten.

F iguu r 1.9

Popu la tie trend  [m in im u m - en m axim um aanta l) van het 

Paapje 11994-1999) en de schatting  u it de broedvogelatlas 

2 0 0 0 - 2 0 0 2 .

Population trend of W hinchat (1994-1999) and population 

es tim a tion  from  the  breeding bird p ro ject 2000-2002.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001
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1.10 Vlaamse Broedvogelatlas

1.10 The Flemish Breeding Bird Atlas

Glenn Vermeersch, Anny Anseün
I

De Vlaamse Broedvogelatlas is een gezam enlijk 

project van het IN, Afdeling Natuur, Natuurpunt 

vzw, JNM, Likona, Ankona en de versch illende 

provincies. De algemene coördinatie en de gege

vensverwerking gebeurt op het IN.

Gedurende het ja a r 2003 werden nog enkele 

aanvullende inventarisaties uitgevoerd. De na

druk lag echter op het verder op punt s te llen van 

de databank en de opmaak van de voor de atlas 

definitieve kaarten. Verder werd het schrijfw erk  

georganiseerd en aangevat met ais streefdatum  

voor het verschijnen van het boek 27/11/200A. De 

eerste soortteksten werden afgewerkt en ook 

aan de inleidende, samenvattende hoofdstukken 

werd reeds gewerkt. Een eerste analyse betrof 

deze van het s ta tuu t van enkele soorten groepen 

in Vlaanderen. De samengevatte resu ltaten h ie r

van worden weergegeven in bijgaande figuur 

waaru it b lijk t dat vooral de soorten van het agra

rische gebied erg zware klappen hebben gekre

gen. Een doorgedreven m onitoring dring t zich 

h ier op.

De inventarisatieresultaten worden nog steeds 

weergegeven op de IN-website van het project. In 

2003 verscheen ook de derde broedvogelnieuws- 

brie f van het IN waarin uitgebreid wordt bericht 

over het lopende atlasproject. Verder verschenen 

opnieuw een aantal soortspecifieke a rtike ls  op 

basis van de verwerkte gegevens en werden de 

resultaten toegelicht op ta i van symposia en s tu 

diedagen (VLOS, ANKONA, LIKONA...).

Figuur 1.10

Trends van enke le  so orte ng ro ep e n  in V laanderen . 

Verge lijk ing  van de verzam elde atlasgegevens m et vroege

re data la tías .1973-1977 en tussen liggende inven ta risa ties  

zoals deze van het B B V-pro jectl

Trends of a few species groups in F landers. C om parison of 

the  co llected a tlas data w ith  e a r lie r  inven to ries (the 1973- 

1977 a tlas  study along w ith  in te rm ed ia te  inven to ries  such 

as these co llected  th rough the  B B V -pro jectl.

Bossoorten Soorten van het agrarisch  gebied

Roofvogels S truw eelsoo rten
■ afname

■ stabiel
□  toename

□  niet gekend
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1.11 Watervogeltellingen in Vlaanderen
1.11 Counts of waterbirds in Flanders

Koen Devos, Eckhart Kuijken

IN-medewerkers in andere cellen: Stijn Vanacker, Gert Van Spaendonck 

Externe samenwerking: vrijw illige medewerkers

Dit project beoogt het verzamelen van inform atie 

over de aantallen, de verspreiding en numerieke 

trends van overwinterende en doortrekkende wa

tervogels in Vlaanderen. Elke w in ter organiseert 

het Instituu t voor Natuurbehoud in de periode 

oktober-m aart zes m idm aandelijkse te llingen. 

Tijdens elke te lling  worden zoveel m ogelijk wa

te rrijke  gebieden bezocht. Voor het veldwerk 

wordt een beroep gedaan op een 300-tal v r ijw il li

ge medewerkers. Een aantal belangrijke w et

lands worden geheel of gedeelte lijk geteld door 

medewerkers van het IN. De watervogeltellingen 

in Vlaanderen vormen tevens een onderdeel van 

een in ternationaal m onitoringnetwerk.

In 2003 werden de te llingen voor het w in te rha lf

jaa r 2003/2004 voorbereid en in goede banen ge

leid via het netwerk van regionale coördinatoren. 

In de eerste he lft van het jaa r werden de gege

vens van de w in te r 2001/2002 ingezameld en in 

gevoerd in de databank. Er werden in 2003 trou

wens belangrijke stappen gezet in de verdere u it

bouw en een grotere éénvormigheid van de data

bank. Voor het eerst zitten alle watervogelgege- 

vens sinds de w in te r 1979/80 in één enkel gege

vensbestand wat analyses over langere term ijn 

vereenvoudigt.

■  B u iten  R am sargeb ied  H  B u ite n  V o g e ln c h tlijn g e b ie d

□  In R am sargeb ied  □  In V o g e lr ic h tlijn g e b ie d

86% 54%

Verder werd er meegewerkt aan de eerste Euro

pese s laapplaatste lling van aalscholvers. Er zijn 

in Vlaanderen inm iddels 37 slaapplaatsen ge

kend. Op basis van de telgegevens werd afgeleid 

dat in januari 2003 in onze Vlaamse waterrijke 

gebieden naar schatting 4070 aalscholvers ver

bleven tegenover 5271 in Wallonië. Samen is dit 

ongeveer 3 % van de Noord- en Centraal-Euro- 

pese populatie.

De meest recente resultaten van de watervogel

en aa lscholverte llingen in Vlaanderen werden 

naar jaa rlijkse  gewoonte gepubliceerd in een u it

gebreide nieuwsbrief. Op de Vlaamse Ornitholo

gische Studiedag werd in een voordracht inge

gaan op de in ternationaal belangrijke watervo- 

gelgebieden in Vlaanderen en hun relatie met in

ternationale rich tlijnen en conventies (zie figuur).

De midwintergegevens van de periode 2000-2002 

werden d ig ita a l doorgestuurd aan Wetlands 

International w aar ze onderm eer worden opgeno

men in een geplande publicatie over watervogel- 

trends in Europa.

In Vlaanderen vonden de watervogelgegevens hun 

weg in m eerdere beleidsadviezen, onderm eer 

met betrekking to t de afbakening van in ternatio

naal be langrijke vogelgebieden, in de nieuwe 

jachtopeningsbesluiten en van vogelrijke gebie

den die gevoelig zijn voor verstoring door laag 

luchtverkeer.

F iguur 1.11

Aandeel van de V laam se overw interende w atervoge lpopula ties dat 

in R am sargebieden en Europese V oge lrich tlijn -geb ieden  voorkom t.

P roportion  of w in te ring  w a te rb ird  popu lations in F landers occur

ring in Ram sar s ites and Specia l P rotection Areas under the Bird 

D irective.



1.12 Monitoring van vogels in Vogelrichtlijn- en Ramsargebieden
1.12 Monitoring of birds in Special Protection Areas (EU Bird Directive) and 

Ramsar areas

Koen Devos, Eckhart Kuijken, Anny Ansetin, Erica Van den Bergh

De in te rna tiona le  ve ra n tw o o rde lijkhe id  die 

Vlaanderen heeft voor ta i van vogelsoorten heeft 

zich vertaald in de bescherm ing van diverse na

tuurgebieden ais V ogelrichtlijn -geb ied en/of ais 

Ramsargebied. Om bele id- en beheerm aatrege- 

len in deze gebieden op een goede m anier te 

kunnen evalueren, is er nood aan voldoende c ij

fe rm ate riaa l over de aantalsevolutie van de be

wuste vogelsoorten Er moet dus aan lange te r 

m ijn m onitoring gedaan worden. Deze m on ito 

ring gebeurt op het IN gedee lte lijk  in het kader 

van ru im ere onderzoeksprojecten zoals de wa- 

tervogelte llingen, het project Bijzondere Broed

vogels Vlaanderen en de biom onitoring van de 

Zeeschelde en de Noordzee. In een aantal gebie

den werden evenwel bijkom ende onderzoeks

program m a's opgestart om m eer gedetailleerde 

gegevens te kunnen verzamelen.

Uit te llingen van het IN tijdens de w in te r 2002- 

2003 bleek opnieuw het grote in ternationa le be

lang van gebieden ais de Zeeschelde en de 

Ijz e rv a lle i voor w ate rvoge ls (respectieve lijke 

maxima van 68.400 en 112.000 ex.). Langs de 

Zeeschelde heeft in de eerste plaats een verbe

tering van de w a te rkw a lite it en een g ro te r voed

selaanbod geleid to t een sterke toename van 

w a te rvoge lpopu la ties  te rw ijl langs de IJzer 

vooral w interse overstrom ingen de aanwezige 

aantallen bepalen. Inundaties van de broekge- 

bieden in IJzer- en Handzamevallei in januari 

2003 zorgden voor nooit eerder geziene aanta l

len van onderm eer sm ient (91.158 ex.). De natte

w in ters van de laatste jaren staan ech ter in 

sc h ril contrast met de aanhoudende verdro- 

gingsproblem atiek in veel valleigebieden, vooral 

in het voorjaar en de zomer. In een analyse van 

de broedvogelgegevens van het natuurreservaat 

De B lankaart te W oum en-D iksm uide vanaf 1950 

wordt een du idelijke link  gevonden tussen de 

verlaging van waterpeilen en het verdw ijnen van 

veel m oerasvoge lsoorten zoals Roerdomp, 

Porseleinhoen en Grote Karekiet. Ais gevolg van 

verdroging en verlanding is ru im  75 % van het 

rie tareaal verloren gegaan en vervangen door 

w ilgenbroekbos. H ierdoor is het typische broed- 

habita t van bovenverm elde soorten verlo ren 

gegaan.

Figuur 1.12 

Kleine karek ie t



1.13 Effecten van windturbines op habitatgeschiktheid met betrekking tot vogel- 
populaties: lange termijn monitoring en adviesverlening
1.13 Effects of wind turbines on habitat-suitability concerning bird-populations, 
long term monitoring and counselling

Joris Everaert

Externe samenwerking; vrijw illige medewerkers (losse gegevens!

Tegen 2010 w il de Vlaamse regering 6 % van de 

geleverde e le k tr ic ite it halen uit groene stroom. 

Dit zou voor een groot deel gerealiseerd worden 

door w indenergie.

Vogels kunnen tijdens het vliegen in aanvaring 

komen m et w indtu rb ines of zodanig verstoord 

worden dat ze gebieden met w indturb ines m ij

den. Sinds begin 2002 loopt daarom op het IN 

een lange te rm ijn  project gerich t op m onitoring 

van de im pact en adviesverlening. De opdracht 

gebeurt in opvolging van een vorig (tijde lijk ) pro

ject, waarvan de onderzoeksresulta ten in de 

loop van 2002 in rapportvorm  zijn verschenen.

Er werden in 2003 60 adviezen opgemaakt voor 

verschillende, geplande windturbineprojecten en 

voor beleidsondersteuning in het binnen- en bui

tenland. Ongeveer een zesde van de adviezen 

waren vrij u itgebreide tot zeer gedetailleerde 

Ivoorlstudies met vaak extra veldwerk te r plaatse.

Voorlopige resu ltaten van de m onitoring wijzen 

erop dat vooral pleisterende en rustende w a te r

vogels en vogels van open gebieden een belang

rijke  verstoring kunnen ondervinden to t soms 

700 à 800 m eter rond w indturb ines, en dat re la 

tie f grote w indparken voor sommige lokale en 

seizoenale trekvogels ais een ba rrière op hun 

trekrou te  gaan fungeren. Het gem iddelde aantal 

aanvaringsslachtoffe rs in 2003 lag voor de on

derzochte locaties te Schelle, Zeebrugge en 

Brugge op 7, 22 en 28 slachto ffe rs/tu rb ine/jaar. 

Er kwamen ook zeldzame of m inder algemene 

soorten in aanvaring, zoals blauwe reiger, w in 

te rta ling , tafeleend, sperwer, torenvalk, visdief, 

dw ergstern, steenloper, scho lekster en tureluur.

In bijgaande figuu r is de m orta lite it in 2003 weer

gegeven per individuele w indturbine langs het 

Boudewijnkanaal. Uit eerder onderzoek bleek dat 

het aantal s lachtoffers vooral sterk afhankelijk is 

van het aantal overvliegende/aanwezige vogels, 

en in m indere mate van het type w indturbine. De 

grote versch illen in aanvaringsslachtoffers tus

sen aparte tu rb ines en deellocaties onderling to

nen aan dat de locatiekeuze een grote rol kan 

spelen. Dit maakt de noodzaak van voorstudie en 

adviesverlening nogmaals duidelijk.
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Berekend aan ta l aanva ringss lach to ffe rs  bij een lijnopste lling  

van 14 w in d tu rb in e s  naast het Boudew ijnkanaa l te Brugge. Een 

staap trekrou te  van m eeuwen vo lg t het kanaal en gaat ook 

g ed e e lte lijk  over de w in d tu rb in e s  9 to t 14.

Calcu la ted num ber of co llis io n  v ic tim s  on a line  of 14 w ind tu r 

bines a longside the B oudew ijn  canal in Brugge. A loca l m ig ra ti

on route  of g u lls  fo llow s  the  canal and also partly  goes over the 

w ind  tu rb in e s  9 to 14.



1.14 Zeevogels ais indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem
1.14 Seabirds as bio-indicators of the North Sea ecosystem

Eric Stienen, Wouter Courtens

IN-medewerkers in andere cellen: Geert Spanoghe, Griet Ameeuw, Sam Provoost en Gert Van Spaendonck 

Externe samenwerking:Thierry Jacques, Jan Haelters, Laurence Vigin en Francis Kerckhof IBMM); Watter Roggeman, 

Didier Vangeluwe en Jan Tavernier (KBIN); Magda Vincx, Jan Vanaverbeke en Steven Degraer ( U Ge nt) ; Fi Li p Volckaert 

(KULI; Karlien Soetaert (NIOO-CEME); Jan-Andries van Franeker (ALTERRA); Jan Mees en Jan Seys (VLIZ); Jean-Louis 

Herrier, Wim Pauwels, Claude Vetter en Koen Maréchal (AMINAL afdeling Natuur Cel Kustzone)

Het zeevogelonderzoek is e r op gerich t om de 

impact van antropogene stressfactoren te kun

nen evalueren en heeft daarnaast een be lang rij

ke adviserende functie. Het uitgebreide gege

vensbestand met betrekking tot de tem porele en 

ru im te lijke  verspreid ing van zeevogels wordt 

aangewend bij de planning van offshore w ind- 

parken en bij de in rich ting  van de Belgische zee

gebieden. De kennis van de verspreid ing van 

zeevogels lig t aan de basis van de toekom stige 

afbakening van m ariene Vogelrichtlijngebieden 

voor onze kust.

Het onderzoek naar stooko lies lachto ffe rs werd 

in 2003 gedomineerd door de ramp m et het 

autoschip Trico lor voor de kust bij Duinkerke. 

Daarbij spoelden alleen a l aan de Belgische kust 

9.177 zeevogels aan (zie figuur), waarvan iets 

meer dan he lft nog in leven was. De meeste 

s lachtoffers waren s te rk  met olie besmeurd. De 

overgrote m eerderheid (91%) van de aange

spoelde vogels behoorde tot zeekoet en alk. An

dere soorten die in re la tie f grote aantallen aan

spoelden waren fuut, zwarte zee-eend, rood- 

keelduiker, kleine a lk en drieteenmeeuw.

Broedbiologische param eters [zoals broedsuc- 

ces en voederfrequentie) van visetende zeevo

gels vormen goede m ariene indicatoren. Na de 

volledige m is lukking van het broedseizoen 2002, 

werd in 2003 in de sternenkolonie van Zeebrugge 

bij visdieven het hoogste broedsucces gemeten 

sinds de s ta rt van de m onitoring in 1997. De ko

lonie is in 2003 verder gegroeid to t 2535 broed- 

paren, wat overeen komt met m aar lie fs t 4% van 

de totale biogeografische populatie. Ook voor 

Grote Stern (823 koppelslen Dwergstern [onge

veer 150) was het een goed broedseizoen. Dit a l

les duidt op een volledig herste l van de voedsel

s ituatie in en rondom de haven van Zeebrugge.

A an ta l vogels per dag /  nu m b e r of b irds  per day
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F iguur 1.14

Het to ta le  aan ta l vogels per dag (lijn ) en het percen ta 

ge levende vogels (balken) dat tussen 23 jan u a ri en 15 

fe b ru a ri aanspoelde aan de B e lg ische kust

The daily num ber of b irds  (drawn line ; le ft axis) and 

the  p ropo rtion  of liv ing  b irds (bars r ig h t axis) tha t 

stranded at the  B elg ian coast during  the period 23 

January -  15 February
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1.15 Ecologie en verspreiding van ganzen in Vlaanderen
1.15 Distribution and ecology of geese in Flanders

Eckhart Kuijken, Christine Verscheure 

Medewerkers in de cel: Koen Devos

Externe samenwerking: Patrick Meire (UIA), Dirk Raes (Afdeling Bos en Groen) en ta lrijke vrijw illigers.

De overw interende ganzen (vnl. Kolgans, Kleine 

rie tgans, Grauwe gans en Brandgans) in de 

O ostkustpolders werden tweewekelijks ge-te ld. 

De I jz e rv a lle i,  het K rekengebied van N 0- 

Vlaanderen en te rre inen langs de Grens-maas 

werden m idm aandelijks geteld. De resultaten 

passen in het norm ale fenologie-patroon.

Voor het aflezen van nekringen bij ganzen werd 

een w aarnem ersnetw erk opgezet dat ru im  3500 

records verzam elde van Kleine rietganzen en 

700 bij Kolganzen. Deze regionale databankge- 

gevens illus tre ren  plaatstrouw, habita tgebruik, 

verstoringseffecten e.d. in de O ostkust-polders. 

De bevindingen bevestigen de betekenis van de 

Vlaamse kustpolders ais p le iste rplaatsen van 

in te rna tionaa l belang.

Het I.N. is één van de 11 partners in het EU-on- 

derzoeksproject 'FRAGILE', dat w il nagaan of een 

populatietoenam e van de Kleine rietgans in de 

broedgebieden geen bedreiging kan inhouden 

voor de kwetsbare toendravegetaties. Het onder

zoek in Vlaanderen over de Kleine rietgans wordt 

geïntegreerd in onderzoek rond populatie-ont- 

w ikke ling en habita tgebruik van de soort. Dit 

wordt gesitueerd in het lich t van beschermende 

m aatregelen (NATURA 2000), veranderend land- 

bouwgebruik in W-Europa (afname graslandop

pervlakte) en van klim aatsw ijzig ingen.

Uit het IN-onderzoek b lijk t dat over 45 ja a r het 

voorjaar tegenwoordig twee weken vroeger in 

zet. In tegenste lling dat wat zou kunnen ver

wacht worden, trekken de ganzen niet vroeger 

terug naar het noorden; in tegendeel, er is een 

neiging to t langere ve rb lijft ijd  (zie figuur). Hoe

w el ge le ide lijke vliegroute-verschuivingen op

treden b lijf t de verspreid ing in Vlaanderen u it

s lu itend beperkt to t de Oostkustpolders; dit is 

verw onderlijk , gezien de Kolgans du ide lijk  een 

proces van uitzw erm ing vertoont naar andere 

gebieden, voo ra l de I jz e rv a lle i (med. Koen 

Devos).

In 2000 werden 80 in Damme broedende Grauwe 

ganzen voorzien van nekringen. Tot eind 2002 

bevestigen 3750 aflezingen dat de meeste vogels 

pendelen tussen Damme en Zeebrugge (ru i- en 

overw in teringsp laats, waar vele duizenden zich 

ophouden). Een ge le ide lijke uitzw erm ing naar 

andere Vlaamse poldergebieden en Zeeland zet 

zich door. De overleving van deze geringde popu

la tie lig t rond 82,5%, m aar een campagne ter 

bestrijd ing van deze soort in West-Vlaanderen 

werd aangekondigd.

Resultaten van het ganzenonderzoek werden ge

presenteerd op workshops van FRAGILE (Brussel, 

S lim bridge (UK), Roskilde (Dkl); verder bij het 

M inisterie van Landbouw, Utrecht (NL) en op 

Interreg-overleg, Skjern (Dk.).
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Oostkustpolders 1967-2003 vertrekdata  Kleine rietgans (spring  departu re P inkfeet)
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Figuur 1.15

Trend in ve rtrekda tum  van de K leine rie tgans u it de O ostkustpo lde rs in het voorjaa r (Y-as: 1 = 1 janua ri)

Trend in departu re  date of P ink-foo ted  geese from  the O ostkustpo lders (Y axis: 1 = January 1st)

Kleine rietganze'n /  P ink -  footed geese



1.16 Monitoring natuurontwikkeling IJzermonding
1.16 Monitoring nature restoration IJzermonding

Koen Devos, Jean-Pierre Maelfait, Anny Anselin

IN-medewerkers in andere cellen: Eckhart Kuijken, Sam Provoost, Geert Spanoghe, Erika Van den Bergh, Maurice 

Hoffmann, Edward Vercruysse

Externe samenwerking: Léon Baert, Konjev Desender, Patrick Grootaert IKBIN], Jaak Monbaliu, Erik Toorman 

(KULeuven), Dries Bonte, Eric Cosyns, Steven Degraer, Frederik Hendrickx, Magde Vincx IRUG], Patrick Meire (UA-UIA)

Het grootscha lig  na tuurhers te lp lan  van "De 

IJzermonding" dat in 2002 werd beëindigd, w i l in 

de eerste plaats de voor dit kustreservaat be

langrijke ecologische gradiënten zoveel mogelijk 

tot uiting te laten komen: nat-droog, klei-zand, 

zout-zoet en voedselr ijk-voedselarm. In 2001 

werd een grootschalig monitoringproject opge

s tart om zowel abiotische als biotische ontw ik

kelingen in detail op te volgen. Hiervoor was een 

geïntegreerde m u l t id isc ip l ina ire  benadering 

noodzakelijk, waarbij  gestreefd wordt naar een 

gebiedsdekkende monitoring van het hele reser

vaat. Dit omvat een gebiedsdekkende opvolging 

van flora en vegetatie, sedimentatie en erosie, 

bepaalde ar thropodengroepen, avifauna en 

macrobenthos in relatie tot het foerageergedrag 

van de avifauna.

Gedurende het ganse jaar werden wad- en wa

tervogels wekeli jks tot tweewekeli jks geteld op 

de hoogwatervluchtp laatsen. In het kader van 

een l icentiaatsscrip tie werden ook de versprei

ding en het foerageergedrag van watervogels in 

relatie tot het getij nader onderzocht. Door som 

mige s te lt lopersoorten zoals Scholekster en 

Steenloper, wordt de IJzermonding voornameli jk  

ais hoogwaterv luch tp laa ts  gebru ik t .  Voedsel 

zoeken gebeurt hoofdzakeli jk op de stranden en 

golfbrekers in de omgeving. Voor andere s te lt lo 

pers (vooral Tureluur, Bonte Strandloper en 

Bontbekp lev ier l  vormen de s l ikken van het 

estuarium wel een belangri jk  foerageergebied.

Ook zeldzame broedvogels werden in 2003 op

nieuw gekarteerd. Ondanks de massale aanwe

zigheid van baltsende sternen in het voorjaar, 

bleven broedgevallen vooralsnog uit. Kleine 

Plevier (2 paar) en Strandplevier (1 paar) werden 

wel broedend aangetroffen.

In 2003 werden de bemonsteringen van de 

arthropodenfauna en flo rakarter ingen verderge- 

zet. Er werden transecten ingemeten met een 

totaalstation. Peilbuizen en dataloggers werden 

geplaatst in twee transecten ter hoogte van de 

zoet-zoutovergang.
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A ctiv ite it van Scho leksters
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A ctiv ite it van Bonte S tran d lo p er

Poetsen

■  Rusten

■  Foerageren

LW 1 tot 3 3 tot 1 HW  1 tot 3 3 tot 1 LW

uur na uur voor uur na uur voor
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F iguur 1.16

A ctiv ite it van Scho lekste r en Bonte S trand loper in de IJzerm ond ing te N ieuwpoort in re la tie  to t de getijcyc lus.

Activ ity  of O ystercatcher and D unlin  in the  'IJze rm ond ing ' estuary at N ieuw poort in re la tion  to the tide.
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:: Cel 2
Ecotoop typo log ie  en B io l og i sche  

W a a r d e r i n g s k a a r t

Het ac t ie te rre in  van de groep “ B io log ische W aard e r in gska a r t  en ecotooptypolog ie" kan 

kor t  sam engevat worden ais "het coörd ineren en uitvoeren van toegepast en m eer fu n 

da m en tee l onderzoek w aarb i j  b iotopen en ecotopen cen traa l staan én dit binnen de 

geogra f ische context V laanderen".  Het onderzoek is ge r ich t  op onders taande hoo fddoe ls te l l in 

gen, die e lkaa r  rech ts t reeks  beïnvloeden.

Ecologie, typologie.

Het u i tw e rken  van een typolog ie omvat het opste l len  van een overz ich t en het de f in iëren van de 

ve rsch i l lende  ecotopen en levensgemeenschappen in V laanderen. Centraa l staat de beschri jv ing 

van de actue le (en eventueel voorm alige ]  toestand van de ecotopen en hun levensgem eenschap

pen, inc lus ie f  de aanwezige aandach tsoorten . Dit le idt to t  het inscha tten van de actuele toestand 

en m oge l i jk  de evolutie van biotopen, to t  het im p lem e n te re n  van een m on ito r in gp rog ram m a voor 

biotopen en tot het af le iden van ind ica toren voor bele id en beheer. Dit onderzoek word t  gebun

deld per b io toopgroep. M om entee l sp i ts t  het onderzoek zich toe op s t i ls taande zoete wateren en 

soo r te n r i jke  cu l tuu rg ras landen .  De typolog ie w o rd t  onde r m ee r  ingevuld door u itgebre id  ve ldon

derzoek, w aarb i j  b io t ische (b.v. vegetatie en andere rep resen ta t ie f  geachte levensgem eenschap

pen), ab io t ische en landschapseco log ische gegevens worden verzam eld .

Ruim telijke variatie.

De ru im te l i jk e  var ia t ie  omvat het karteren van biotopen op V laam s niveau. Derge li jke k a r te r in -  

gen zijn noodzake li jk  voor de p lanningsfase, de u itvoer ing  én de eva luat ie  van het gebiedsge

r ich te  bele id. De in fo rm a t ie  is zowel d irec t ais na bewerk ing  im p lem entee rbaar.  Zo kan een ana

lyse gem aak t worden van bijvoorbeeld de verspre id ing ,  de ze ldzaamheid , de bescherm ings-  

graad, de d ivers ite i t  van biotopen en de ru im te l i jk e  kne lpun ten  te r  zake. M ogeli jke toepassingen 

zijn gede ta i l lee rde  na tuu rge r ich te  g rondgeb ru ikkaa r ten ,  de n a tu u rk e n m e rk e n k a a r t  en de output 

naar het geb iedsger ich te  beleid.

M om entee l w o rd t  gew e rk t  aan de B io log ische W aarder ingskaart ,  vers ie 2 (1997 -  2006]. Deze 

gaat u it  van een n ieuwe veldsurvey, w aarb i j  ook gestreefd w o rd t  naa r  een synthese van de reeds 

besch ikbare  gebiedsgebonden in fo rm at ie .
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Temporele variatie.

De tem pore le  var ia t ie  omvat het op t im a l ise ren  van een ba s is in s t ru m e n ta r iu m  voor een ge de ta i l 

leerde biotoopmonitoring en het opvolgen, coörd ineren en (deels) u itvoeren ervan. In dit kader  

zal een verdere actua l isa t ie  van de B io log ische W aarder ingskaart  b i jdragen to t een op t im ale  

gebiedsdekkende b io toopm on ito r ing  van het V laamse grondgeb ied. B io toopm on ito r ing  staat in 

de eerste p laats in func t ie  van het opvolgen en rapporte ren  van de toestand en evolutie van de 

biotopen en van de evaluatie daarvan.

Gebiedsgericht beleid en evaluatie ervan.

De invu ll ing van elk van bovenverm elde doe ls te l l ingen  geeft rech ts treeks  of na ge r ich te  ve r ta 

ling ou tput  naar het geb iedsger ich te  beleid (b.v. b i jdragen to t de im p lem e n ta t ie  van ju r id ische  

ins trum en ten  en bele idsacties) en naar het NARA.

Zo gaat ja a r l i jk s  de nodige aandacht naar de voorbere id ing  en advisering bij de rea l isa t ie  van de 

zgn. "Groep N a tu u r"  in het MAP-gebeuren.
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:: Research Group 2. ::
Uni t  Eco log ica l  t ypo logy  and B io l og i ca l  

Va luat i on  Map

T he objectives of the group "Eco log ica l typology and B io log ica l Valuation Map" can be s u m 

marized as " the  co-o rd ina t ion  and im p lem e n ta t io n  of appl ied and m ore fundam enta l 

research focused on biotopes and ecotopes and th is  w i th in  the geograph ica l context of 

F landers" .  Research act iv i t ies  can be a t t r ibu ted  to the fo l low ing ,  c losely in te rre la ted ,  p r inc ipa l 

them es:

Ecological typology

The deve lopm ent of eco log ica l typo log ies inc ludes surveying the range of ecotopes and selected 

b iot ic  c om m u n it ie s  represented in F landers, es tab l ish ing  habita t cha rac te r is t ic s  and identify ing 

indicative fea tures. A t ten t ion  focuses m ain ly  on the c lass if ica t ion  and descr ip t ion  of the present 

and, if possib le and judged necessary, also fo rm e r  ecotopes and biot ic  com m un it ies .  Finally, th is  

leads to an overv iew of biotopes as w e l l  as gu ide l ines fo r  t h e i r  iden t i f ica t ion .  By provid ing a basis 

fo r  the im p lem e n ta t io n  of m on ito r ing  p rog ram m es, expanding know ledge on reference cond i

t ions and enab ling the se lect ion of ind ica tors  fo r  na ture po licy and m anagem ent,  resu lts  also 

con tr ibu te  to the fo l low -u p  of t rends  in d is tr ibu t ion  and s ta tus  of b iotopes in F landers. For obvi

ous reasons, d is t inc t  biotope groups are considered separa te ly  to cover th is  vast research area. 

Presently , research inc ludes  "stand ing f re s h -w a te rs "  and "spec ie s - r ich  grass lands" .  To a large 

extent, typo log ies are derived f rom  spec if ica l ly  co l lected f ie ld  data, inc lud ing various biot ic  and 

ab io tic  s ite variab les, as w e l l  as f rom  landscape-eco log ica l c r i te r ia .  W hereas grass land typo lo

gy p r im a r i ly  uses vegetat ion cha rac te r is t ics ,  a m ore in tegra ted v iew of f re s h w a te r  diversity 

necessita tes draw ing f rom  a w ide r  scope of representa t ive  com m un it ies .

Spatial variation

Vegetation, land -use  and s m a l l  landscape e lem ents  are mapped fo r  the en t ire  F lem ish and 

B russe ls  region using a un i fo rm  legend com pr is ing  some 120 units. Th is  standard survey - the 

B io log ica l Valuation Map - plays a key-ro le  in the p lanning, im p lem e n ta t io n  and evaluation of 

reg ion -o r ien ted  po licy and is a fun dam e n ta l  docum en t  in var ious  ju d ic ia l  and regu la to ry  proce

dures concern ing the env ironm en t.  The B io log ica l Valuation Map is used as a genera l basis fo r



the analysis  of, among o thers , d is tr ibu t ion ,  rar i ty ,  f ragm en ta t ion ,  diversity, v u ln e ra b i l i ty  and 

protect ion level of b iotopes w i th in  a broad spa t ia l  context. A pp l ica t ions  inc lude detailed land -use  

maps and an in fo rm a t ion  system on rea lised and po tent ia l na tu ra l  values.

Current ly ,  the B io log ica l Valuation Map vers ion 2 is being produced. This  map is based on a f in e 

gra ined new f ie ld  survey and also in tegra tes  a synthesis  of reg ional in fo rm a t ion  available f rom  

other  sources. Mapping s tarted in 1997 and is expected to be com ple te  by 2006.

Temporal variation

This them e inc ludes the deve lopm ent and p rac t ica l appl icat ion of in s t ru m e n ts  fo r  detailed m o n 

itor ing of specif ic  biotopes as w e lt  as fu r th e r  re f inem en t and appl icat ion of the B io log ica l 

Valuation Map too l  fo r  spa t ia l  m on ito r ing .

Region-oriented policy and its evaluation

Activ it ies in th is  f ie ld  inc lude  the t rans la t io n  and ou tpu t  of resu lts  obtained in the course of the 

afo rem entioned tasks  fo r  gene ra l po licy (e.g. con tr ibu t ing  to the im p lem e n ta t io n  of lega l in s t ru 

ments  and governm ent actions), repor t ing  on the 'State of Na tu re ' in F landers  ( "N atu re  R epo rt ” ) 

and advising on beha lf  of na ture conservation in the execution of the 'M anure Action Plan'.



2.1 Opmaak en verspreiding van de Biologische Waarderingskaart, versie 2
2.1 The Biological Valuation Map, version 2

Desiré Paelinckx (projectleider), Yves Adams (40%), Bert Berten, Saskia Biebaut, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi 

Demolder (10%), Steven De Saeger, Leen Durwael, Gabriel Erens, Robin Guelinckx, Patrick Lust, Patrik Oosterlynck, Jo 

Packet, Kristof Scheldeman, Filiep T'Jollyn, Guy Van Dam, Katrien Van den Broeck, Veerle Vandenbussche, Martine Van 

Hove (50%), Mark Verheirstraeten, Lieve Vriens, Carine Wils

IN-medewerkers in andere cellen: vooral cel 1 i.v.m, de afbakening van faunistisch belangrijke gebieden 

Externe samenwerking: gespecialiseerde vrijwilligers, natuur- en boswachters en conservators voor de controle van de 

ontwerpkaarten en de afbakening van faunistisch belangrijke gebieden; Arnout Zwaenepoel (WVI) voor de aanlevering van 

de BWK van een aantal West-Vlaamse gebieden.

De opmaak en de verspreiding van de Bio lo

gische waarderingskaart is één van de kern ta

ken en één van de grootste projecten van het 

Instituut voor Natuurbehoud. Mede door de sterk 

toegenomen vereisten rond de bruikbaarheid 

van de BWK in functie van het beleidsvoorberei- 

dend onderzoek is het noodzakelijk geweest een 

aanvang te nemen met de actualisatie en uitga

ve van een nieuwe Biologische waarderings

kaart, de versie 2.

Aanvankeli jk was het de bedoeling om de nodige 

in formatie  aan te leveren voor het Mestactieplan 

(detailkarteringen 1997) en het overige areaal in 

te vullen door een oppervlakkige screening van

OPPERVLAKTE (hal

200000

150000

100000

50000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002

de oude versie van de BWK (groot areaal 1998) 

(zie figuur). Al snel bleek evenwel dat hierbij niet 

kon voldaan worden aan de noden en vereisten. 

De nauwkeurigheid en detailgraad van de karte- 

r ingen diende te worden opgevoerd met ais 

direct gevolg een daling van het areaal dat jaa r

li jks kon gekarteerd worden (zie figuur).

Sinds het veldseizoen 2003 wordt een specifieke 

kartering uitgevoerd van de Natura-2000 habi

tats. Hiertoe is een eerste versie van een veld- 

sleute l (De Saeger et at. 2003) opgemaakt en 

werd bijgedragen aan de inhoudeli jke invulling 

van de habitatf iches (zie project 5.2).

Gedurende de w interperiode 2002-2003 werden 

de eindontwerpen van de kaartb laden 6-14, 15,

29-37, 32 en 33-41 volledig afgewerkt en ver

spreid. Door de hoge kostpri js  van de productie 

van analoge kaarten, en het ontbreken van bud

getten daartoe, is de eigenlijke publicatie opge

schort. Specifieke begeleidende teksten zullen 

er nog enkel zijn voor de kaartensets 15 en 24. 

Voor al le andere kaartensets zijn deze vervan

gen door uitgebreide metadata.

VERHOUDING #  POLYGONEN/OPPERVLAKTE
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F iguur 2.1

G ekarteerd areaa l op jaa rb a s is  (exclusie f het zu iver urbane gebied) en 

verhoud ing  tussen het gekartee rd  areaa l en het aantal polygonen, ais 

m aatsta f voor de deta ilg raad  en nauw keurighe id  van de ka rte ring  (hoe 

hoger de verhoud ing  hoe n auw keuriger en hoe m eer detail).

Surveyed area on an annual basis (excluding purely urban areas) and 

ra tio  between the surveyed area and the num ber of polygons, as a s tan 

dard fo r the degree of de ta il and accuracy of the survey (the h igher the 

value, the m ore accura te, the m ore detailed).

36



Op het einde van het veldseizoen 2003 was de toestand voor de overige kaartbladen ais volgt:

Kaart Karteerder Stand van zaken veldwerk (1 )

1-7 HB, MVH, SDS 90% HR, 70% OP, 70% T

2-8 HB, MVH 70% HR, 70% OP, 10% T

4-11-12 FT, VV, KS 60% HR, 90% OP, 60% T

5-13 LD, PL 90% HR, 90% OP, 75% T

22 LV, SDS 95% HR, 80% OP, 90% T

25 west PO, RG 100%HR, 85% OP, 45% T

25 oost BB, GE 60% HR, 60% OP, 50% T

26 BB, GE 80% HR, 80% OP, 50% T

30-38 GDK, YA 90% HR, 50% OP, 65% T

21 FT,YA,LD,PL, VV 100%HR

(1) % HR: habitat-  en vogelrichtli jngebieden, % OP: groene gewestplanbestemmingen, groene rup's, 

VEN-gebieden, % T = totaal blok

Beschikbaarheid:

Gepubliceerde kaarten

BWK. versies 1 en 2 Atlas en Zanzibar (Gent) en Instituut voor

(folder op aanvraag: 02 558 18 491 Natuurbehoud

Internet

(BWK versie 2, toestand 8/2002 en voor de htto : / /www.a isvlaanderen.be/qeo-vlaanderen

toen nog niet geherkarteerde delen de /nl/ loketten.asD

onder milieu, biologische waardering

Download digitale bestanden

van de BWK. versie 1 en van de afaewerkte via www.qisvlaanderen.be. GIRAF (teqenkaart-

bladen van de BWK. versie 2 (16. 3-9- betalinq) en via www.instnat.be (qratis)

17, 10-18, 19-20, 23, 27-28-36, 31-39)

Recentste ontwerpgegevens

van de overige kaartbladen van de BWK, Deels via bovenvermeld Geoloket

versie 2 Verder enkel digitaal op aanvraag via

bwk0instnat.be

Metadata

van de digitale bestanden www.qisvlaanderen.be. SPIDI

BWK-soortendatabank [ARCVIEW en ACCESS) op aanvraaq via bwkSinstnat.be

en l i te ratuurbestand (PROCHE)

http://www.a
http://www.qisvlaanderen.be
http://www.instnat.be
http://www.qisvlaanderen.be


2.2 Actuele en historische biotoop(geo)data en BWK-expertkennis
2.2 Up to date and historical (geo)data and expertise on habitats

Carine Wils, Desiré Paelinckx, Yves Adams, Bert Berten, Hans Bosch, Geert De Knijf, Heidi Demolder, Steven De Saeger, 

Robin Guelinckx, Patrick Lust, Patrik Oosterlynck, Filiep T'Jollyn, Lieve Vriens

IN-medewerkers in andere cellen: provinciale coördinatoren VEN/IVON, Valerie Goethals en Kris Decleer (cel NOB)

Analyse ten behoeve van het Natuurrapport

In 2002 werd een uitgebreide analyse gemaakt 

van de relatie tussen het van de BWK afgeleide 

grondgebruik en de ligging t.o.v. de verschil len

de speciale beschermingszones. Met betrekking 

tot de bossen bleek er een verschil  te zijn met 

het c i j fe rmateriaa l afgeleid van de boskartering. 

Op vraag van het NARA-team werd de BWK-ana- 

lyse voor bossen opnieuw herhaald en werd ge

zocht naar mogelijke oorzaken van de verschil

len. Hoewel de totale oppervlakte bos voor 

Vlaanderen in beide instrumenten in dezelfde 

grootteorde ligt zijn er opvallende verschil len op 

het niveau van de verdeling over de verschil len

de beschermingscategorieën. Mogelijke oorza

ken hiervan zijn het al dan niet betrekken van 

moerasbos en -s t ruw ee l in het cij fermateriaal 

en het feit dat in de BWK veelvuldig complexen 

van karteringseenheden gebruikt worden. Deze 

complexen laten niet toe het juiste aandeel van 

een biotoop voor de betrokken polygonen te bere

kenen. Dit neemt niet weg dat deze verklaringen 

onvoldoende zijn om een aantal verschillen te on

derbouwen.

Specifieke acties voor de situering van de 

Natura 2000 habitats binnen de habitatricht- 

lijngebieden

Reeds enkele jaren wordt bij de opmaak van de 

BWK extra aandacht besteed aan een nauwge

zette kartering van de voor het natuurbehoud 

prior ita ire gebieden, waaronder de habitatr icht- 

lijngebieden (zie project 2.1). De BWK wordt 

im m ers benut om, aan de hand van de omzet- 

t ingstabellen tussen Natura 2000 habitats en 

BWK-eenheden zoals deze telkens in de opeen

volgende Natuurrapporten verbeterd zijn, een 

eerste ruwe situering van de Natura 2000 habi

tats toe te laten. Op basis van een nieuw geïnte

greerd bestand van de BWK (toestand zomer 

2002 met 80% BWK, versie 2 binnen de ha bita - 

tr ichtli jngebieden) werd een nieuwe versie ge

maakt van dit afgeleide bestand.

Zoals reeds beschreven bij project 2.1 worden 

vanaf 2003 de Natura 2000 habitats rechtstreeks 

op terrein gekarteerd, om de problemen bij de 

omzett ing van de BWK naar de Natura 2000 

habitats te vermijden.
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Activiteiten in het kader van het MAP

Op de percelen onder de "Groep Natuur" gelden 

bemestingsbeperkingen. Deze zijn o.a. functie 

van het biotooptype bij aanvang van de MAP-re- 

gelgeving. Daartoe leverde het IN in 1998 een 

van de BWK afgeleide GIS-laag aan van de cate

gorieën "niet grasland noch akke r” , "ha lfnatuur-  

li jk tot potentieel belangri jk  grasland" en " in ten

sief grasland of akker". In 2002 werd een ge li jk

aardige GIS-laag aangeleverd voor de groene ge- 

westplanwijzigingen 2000 en 2001.

Regelmatig wordt door de VLM (Mestbank en de 

Cel Beheerovereenkomsten] gevraagd die typolo

gie voor één of meer percelen te controleren. In 

een aantal gevallen staan deze adviesvragen in 

functie van het toekennen van een beheerover- 

eenkomst gekoppeld aan de MAP-regelgeving. 

Vaak kan dit opgelost worden door aanleveren van 

recentere en meer nauwkeurige BWK-informatie.

Methodiek en proefdigitalisatie van historisch 

kaartm ateriaal met het oog op analyse van de 

evolutie van habitats in Vlaanderen en toepas

singen in het gebiedsgericht natuurbeleid.

Historische kaarten geven inzicht in de evolutie 

van het landgebruik en van habitats. Deze in fo r

matie is nu enkel op analoge drager beschikbaar 

en sommige kaarten zijn in de dagelijkse prak

tijk  niet raadpleegbaar (b.v. originele Ferraris- 

kaarten en de gereduceerde kadasterkaarten uit

de eerste helft van de 19^e eeuwl. In de VLINA- 

studie "Ecosys-teemvis ie bos V laanderen" 

(VLINA/C97/06b, IBW) is al een dig italisatie u i t 

gevoerd van het habitattype "bos" op diverse his

torische kaarten. Naar aanleiding van de m eer

waarde en de ervaringen die hieruit  voortv loei

den is beslist om er naar te streven ook niet-bos 

ecotopen en méér historische kaarten te d igita

liseren. Tevens dient de geografische nauwkeu

righeid sterk te verhogen. Hiertoe is een voor

afgaand methodologisch onderzoek (beperkt 

tot een aantal proefgebieden) noodzakelijk. Dit 

methodologisch luik m.b.t. databankopbouw en 

-analyse werd door IN via een TWOL-opdracht 

uitbesteed aan het IBW en zal in de loop van 

200A worden uitgevoerd.

Verdere ondersteuning gebiedsgericht beleid 

en beheer

De karteerders leveren frequent [ad hoe) advie

zen, maken deel uit van diverse overlegorganen 

en stuurgroepen, ...

In het kader van de opleiding 'erkend deskundige 

botanisch beheer' die door de cel beheerover

eenkomsten van de VLM werd georganiseerd, 

werd meegewerkt aan het opstellen en geven van 

de cursus, het voorbereiden en begeleiden van 

excursies en het opstellen en afnemen van het 

examen (HDM, YA, RG).



2.3 Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen
2.3 Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes

Luc Denys, Jo Packet

IN-medewerkers in andere cellen: Jurgen Bernaerts, Roald Steeno 

Externe medewerkers: W.H. De Smet (UA)

Om de typologie van stilstaande wateren ook 

naar meer brakke mil ieus te kunnen uitbreiden, 

zal in 2004 een veldcampagne uitgevoerd w o r 

den. Ais voorbereiding hierop werd in 2003 een 

prospectieronde in de provincies Antwerpen, 

Oost- en West- Vlaanderen voltooid. Op basis 

hiervan zijn een vij ft ienta l wateren voor nader 

onderzoek geselecteerd en werden de nodige 

stappen genomen om hier gegevensverwerving 

mogelijk te maken.

De ontwikkelingen in de Kraenepoel (Aalter) na 

de herste lmaatregelen werden verder opgevolgd 

aan de hand van gedetailleerde vegetatieopna- 

men, monsters van diatomeeën in sediment en 

aangroei en fysisch-chemische analysen. Ook de 

Kallemoeie-Papelenvijver (Nazareth) werd in de 

loop van het jaar onderzocht om de uitgangsitua- 

tie vóór de aanvang van de werken voor slibber- 

ging (2004) te beschrijven [¡.c. watersamenstel-  

ling, vegetatie, diatomeeën, macrofauna). Daar

naast werden de laboratoriumanalyses van eer

der ingezamelde diatomeeën- en macrofauna- 

monsters verder gezet.

In het kader van een door de VMM uitgeschreven 

opdracht met het oog op de implementatie  van 

de Kaderr ichtl i jn Water, is een voorstel gefor

m uleerd voor een m on ito r ingm ethode van 

macrofyten in stilstaande wateren. Tevens is een 

concept voor een referentiegestuurde beoorde

l ingsmethode voor de begroeiing van dergelijke

wateren u itgewerkt en zijn een aantal mogelijke 

sites voor het uitvoeren van een internationale 

in te rca l ibra tie-oefen ing voorgesteld. Hiervoor 

wordt verwezen naar Schneiders et at. (2003).

De publicatie van een typologie van stilstaande 

zoete wateren werd verder voorbereid, inclusief 

aanvullende analyses. Een bijdrage werd gele

verd aan het hoofdstuk 'Verzuring' in het MIRA-T 

2003 Mil ieu- en natuurrapport. Tevens werden 

enige publicaties voorbereid, ondermeer m.b.t. 

kranswieren in Vlaanderen en de ecologische 

beoordeling van diatomeeën in st ilstaande wate

ren. Tevens werd deelgenomen aan het overleg 

m.b.t. de uitbreiding van de Vlaamse Hydrologi

sche Atlas met een referentiebetand van de wa

teroppervlakken groter dan 50m^ (plassen) of 

met een breedte van meer dan 5 m (waterlopen) 

door het OC-GIS Vlaanderen.
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F ig u u r  2 .3

S u b m e r s e  v e g e ta t ie  la n g s  e e n  t r a n s e c t  d o o r h e e n  de  

K a lle m o e ie v ijv e r  te  N a z a r e th  (v e re e n v o u d ig d e  T a n s le y s c h a a l).  

O n d e ra a n  is de  o p v u llin g  van  de  w a te r k o lo m  d o o r  w a te r p la n te n  

w e e rg e g e v e n  (g ro e n e  b a lk je s ) ,  v o o r z o v e r  v a n a f h e t o p p e rv la k  

z ic h tb a a r.

A q u a tic  v e g e ta tio n  a lo n g  a t r a n s e c t  in th e  K a lle m o e ie  s a n d  p it a t 

N a z a r e th  (s im p lif ie d  T a n s le y  s c a le ) . T h e  lo w e r  g ra p h  s h o w s  th e  

v e r t ic a l  e x te n s io n  o f p la n ts  in th e  w a t e r  c o lu m n  (g re e n  b a rs ) , as  

fa r  as  v is ib le  fro m  th e  s u r fa c e .



2.4 Ecotooptypologie en monitoring van soortenrijke graslanden
2.4 Ecological typology and monitoring of species-rich grasslands

Heidi Demoldér, Yves Adams, Geert De Knijf

In 2003 werd gestart met onderzoek naar de evo

lutie van soortenarme en soortenri jke cultuur- 

graslanden onder natuurbeheer en beheer- en 

gebruiksovereenkomsten met landbouwers. Dit 

onderzoek gaat in op een concrete behoefte van

uit het beleid naar meer prakti jkkennis inzake de 

problematiek van handhaving en herste l van dit 

type graslanden.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie 

tussen uitgangssituatie, beheer en abiotiek en 

het la l dan niet bereikt) streefbeeld. In de eerste 

plaats wordt de evolutie van de vegetatiesamen- 

s tell ing onderzocht. In 2003 werd gestart met 

het opzetten van een monitor ingprogramma in 

Vlaamse na tuur-  en bosreservaten. Dit pro

gramma bestaat uit 2 luiken : enerzi jds wordt 

zelf  m on itor ing  ve rr ich t  in gras landen met 

recent opgestart  beheer en anderzijds wordt ook 

retroactief onderzoek uitgevoerd voor percelen 

die al lang in beheer zijn.

In het voorjaar 2003 werd gestart met het eerste 

luik. Percelen die in aanmerking komen voor

graslandmonitor ing werden geselecteerd. Naast 

de ligging in een Vlaams natuur- of bosreservaat 

is de situering in een SBZ-zone eveneens een 

belangri jk  cr iter ium. Ook de beschikbaarheid 

van gegevens met betrekking tot actueel en his

torisch beheer en de (bij voorkeur]  recente om

schakeling van intensief llandbouwlgebruik naar 

natuurbeheer speelden een rol bij de keuze van 

de percelen.

In mei en juni 2003 werden in totaal 19 perma

nente proefvlakken voor plantenopnamen aange

legd in 16 percelen verspreid over de provincies 

Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en 

Antwerpen. In augustus werden de proefvlakken 

ook kwantitat ie f op sprinkhanen bemonsterd.

F iguur 2.4

Bíj de se lec tie  van de p roefperce len  w ord t gestreefd naar 

vo ldoende va ria tie  van beheersvorm en nl. maaien, begra- 

zen of m aaien m et nabegrazing

The a im  fo r the  se lection  of study sites is to obtain s u ffi

c ien t va ria tion  in m anagem ent fo rm s  le.g. mowing, grazing 

o r m owing w ith  a fte rgraz ing).
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2.5 Vlaamse vegetatiedatabank (VLAVEDAT)
2.5 Flemish vegetation data bank

Filiep T'jollyn

IN-medewerkers in andere cellen: Maurice Hoffmann, Sam Provoost, Stijn Vanacker en Wouter Van Landuyt

VLAVEDAT is ontstaan ais spin-off  van het project 

"Systematiek van de Natuurtypes” . Er zijn mo

menteel op het IN een 20-tal personen aangeslo

ten op het Turbowin-netwerk (programma waar

onder VLAVEDAT draait). Er kwamen een 1000-tal 

opnames bij dit jaar. Verder werden de referentie

lijsten onderhouden, de opnames gecontroleerd 

via de Florabank en de vragen naar gegevens be

antwoord.

Gezien Turboveg te beperkt b l i jk t te zijn voor de 

gewenste toepassingen, is gestart met de ont

wikkeling van een nieuw programma in Access 

r iNBOVEG” ). Vlottere links met Gis en de Flora- 

bank, mogeli jkheden tot het opvolgen van PQ's, 

een flexibele databankstructuur,. .. zijn maar en

kele van de toekomstige voordelen hiervan.
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:: Cel 3 ::
Ecohydro log ie  en Wa t e r sys t emen

De ka rak te r is t ieken  van w a te rs tro m en  (grondwater,  r iv ieren, geti jden) bepalen in vele 

geval len het functioneren ,  de potent ies en de na tuu rw aarden  van aquatische en wa te r-  

a fh a n k e l i jk e  te r re s t r is c h e  eco sys tem en .  De o n d e rz o e k s c e l  Ecohydro log ie  en 

W atersys tem en w i l  kennis en inz ichten aanb ieden die een op t im a le  in tegra t ie  van w a te rbeheer 

en na tu u r  m oge l i jk  maken om to t  een ' in teg raa l  va l le ibeheer '  te komen. H ierbi j  zijn zowel de 

w a te r loop , de oever ais de aans lu itende valle i be trokken . De cel onderzoek t  het hydrologisch en 

eco logisch func t ione ren  van deze systemen en de in te rac t ies  tussen w a te r(s trom en ) en het bio- 

t isch systeem.

H iervoo r w o rd t  onderzoek  gedaan op versch i l lende  v lakken :

*  w a te rb e h e e r  in het lande l i jk  gebied;

*  eco log ische en hydro log ische s leute lprocessen ;

*  de evo lu tie  van het ecosysteem in func t ie  van ab io tische voorwaarden;

*  gevolgen van ingrepen in de hydrologie (wa te rbeheer) op de na tuur;

*  n a tuu rb eh ee r  en -o n tw ik k e l in g  in re la t ie  to t  het wa te rsys teem ;

*  na tuu rpo ten t ie  in valle igebieden;

*  w a te r -  en n a tu u rm o n ito r ing

De onderzoeksac t iv i te i ten  van de cel focussen op enkele hoo fd them a 's  :

*  Een be la ng r i jk  aandach tspun t is het onderzoek naa r in s tru m en te n  die ingrepen in de w a te r 

hu ishoud ing en op de s tandp laa ts fac to ren  kunnen verta len naar e ffecten voor vegetatie . De 

om ze tt ing  van N ederlandse hydro-ecologische modellen naar de V laamse s itua t ie  is een 

be la ng r i jk  aandach tpunt m et pro jecten rond ITORS-Vlaanderen en NICHE-Vlaanderen. In 2003 

s ta r t te  een onderzoek naar de s tandp laa tse isen voor beekbege le idende bossen.

*  Het hydrologisch onderzoek in het landelijk gebied concen treer t  zich op de analyse van hoog- 

w a te ra fvoe ren  in func t ie  van het ve i l ighe idsbe le id , de laagwatera fvoeren, de kw a li te i t  van de 

hydro log ische data en de erosie en sed im enta t iep rocessen  in onbevaarbare w ate r lopen . De 

resu lta ten  onderbouwen het beheer van de onbevaarbare wa te r lopen .



*  Onderzoek te r  voorbere id ing  of eva luatie van spec if ieke u itvoer ingsp ro jec ten  levert  een b i j

drage aan bet integraal w aterbeheer. Het ecohydro log isch onderzoek in de va l le ien van Dem er 

en Zeverenbeek legt de nadruk  op de re la t ie  tussen de va l le i-ecosys tem en en het beheer van het 

opperv lak tewater,  en is ge r ich t  op de im p lem e n ta t ie  van vern ieuwde w a te rbehee rp lannen .  'Een 

ecologisch he rs te lp lan  voor het S che ld e -es tu a r iu m ' d raag t een a lgem ene vis ie aan voo r  de 

Zeeschelde. Daarnaast komen ook ve rsch i l lende  concrete pro jecten aan bod zoals  eco logische 

b i js tur ing  van d i jkw erken , n a tu u rh e rs te l  in de Keten issepo lde r  en K ru ibeke -B aze l-R upe lm onde .  

In de haven van A n tw erpen  worden in het p roefpro jec t M agershoek de eco logische po tent ies  van 

baggers l ibd i jken onderzocht.

# De projecten 'Hydro log ische m on ito r ing  in na tuurgeb ieden ' en 'B iom o n i to r ing  in het Sche lde- 

es tua r ium ' en 'M on i to r ing  van het L inke rsche ldeoevergeb ied '  kaderen in de eco logische en eco- 

hydrologische monitoring van het Ins t i tuu t.

Een be langr i jk  deel van de act iv i te i ten  is ge r ich t  op a lgem ene adviesverlening naar overheid en 

private organ isat ies  over bovenstaande onderwerpen . De V laamse ad m in is t ra t ie  w o rd t  on d e r 

steund bij de u itvoer ing van onderzoeksp ro jec ten  door derden. Er w o rd t  ook dee lgenom en aan 

de be le idsvoorbere id ing o.a. in het kader van het VIWC, het M inaplan en de K a d e rr ich t l i jn  Water. 

De cel begele idt de A fde ling N a tu u r  bij het opste llen van Ecosysteemvis ies (Actie 105).



:: Research Group 3 ::
Ecohydro logy  and Wate r  Systems

T he cha rac te r is t ics  of w a te r  f low s (g roundwater,  r ivers, t ida l  areas), con tro l  in many cases 

the func t ion ing ,  the po ten t ia l  and the value of aqua tic  and w a te r  dependent te r re s t r ia l  

ecosystems. The 'Ecohydrology and W ater Systems' research un it  w an ts  to provide k no w l

edge to suppo r t  the o p t im a l in tegra t ion  of w a te r  m anagem en t  and nature. The aim is to have an 

' in teg ra ted  val ley m anagem en t '  where  both w a te rcou rse ,  r ive rbanks  and the adjacent f loodpla in 

are considered, and w here  eco log ica l p r inc ip les  are in ba lance w ith  safety aspects. The cel l pe r 

fo rm s  appl ied sc ien t i f ic  research in to the hydrologie and eco log ica l func t ion ing  of these ecosys

tem s  and in to the re la t ion  and the in te rac t ion  between w a te r  (f lows) and the biot ic  system. 

Aspects  being considered in the research are

w a te r  m anagem en t  in ru ra l  areas, concen tra t ing  on the  cha rac te r is t ic s  of w a te r  and sed im ent 

f lows;

*  eco log ica l and hydro log ica l key processes;

*  the evo lu tion of the ecosystem under p a r t ic u la r  ab io tic  condit ions;

*  the e ffec t of changes in the w a te r  m anagem en t on nature;

nature m anagem en t  and deve lopm ents  in re la t ion  to the w a te r  system;

*  po ten t ia l  fo r  na ture developm ent in val ley systems;

*  w a te r  and nature m on ito r ing .

The research activities of the un it  focus on d if fe ren t  aspects:

*  Research into in s t ru m e n ts  wh ich evaluate the im pact  of changes in hydrology and site cond i

t ions on vegetation is an im p o r tan t  issue. The adapta tion of Dutch hydro-ecological models to 

the F lem ish s itua t ion  took off w i th  the pro jec ts  ITORS-Vlaanderen and NICHE-Vlaanderen. In 

2003 research in to the ab iotic  s i te -co ns tra in ts  of severa l r ive r ine  A lno-pad ion  and A ln ion- 

in can ae -co m m un it ies  started

*  Hydrological research in ru ra l  areas concen tra tes on the analys is  of f lood f lows in re la t ion to 

the safety policy, low f lows, the qua l i ty  of hydro log ica l data and erosion and sed im ent t ranspor t .



The resu lts  suppo rt  the w a te r  m anagem en t  of non-nav igab le rivers.

*  Research in p repara t ion  for, o r  eva luat ion of, specif ic  pro jects in the f ie ld, often in re la t ion  to 

integrated w ater m anagem ent. Ecohydro log ica l research in the valleys of the Dem er and 

Zeverenbedek con tr ibu tes  to the im p lem e n ta t io n  of new w a te r  m anagem en t schem es and 

focuses on the re la t ion  between val ley ecosystems and the m anagem en t of surface water. 'An 

ecologica l rehab i l i ta t ion  plan fo r  the Schelde estuary  inc ludes a genera l vis ion w i th  respect to 

the ecologica l res to ra t ion  of the Zeeschelde. The research also focuses on specif ic  na ture  deve l

opm ent and resto ra t ion  p ro jec ts  in the f ie ld  such as eco log ica l adapta tions in dyke m anagem en t 

and construct ion ,  t ida l  m arsh  res tora t ion  (Ketenissepo lder),  nature deve lopm ent in the fu tu re  

con tro l led  inundat ion area's (K ru ibeke -B aze l-R upe lm onde ).  In the ha rbo ur  of A n tw e rp  the eco

logica l po tent ia l  of a brack ish  s ludge m ound at M agershoek is investigated.

*  The pro jects 'Hydro log ica l m on ito r ing  in nature reserves in F landers ',  'B iom o n i to r ing  in the 

Scheldt es tuary ' and M on itor ing  of Natura 2000 areas in the port  of A n tw e rp '  con tr ibu te  to the 

monitoring act iv i t ies of the ins ti tu te .

An im portan t  part  of the act iv i t ies  of the research un it  focuses on advising au tho r i t ies  and p r i 

vate organ isa t ions on w a te r  re la ted issues in na ture po licy and nature m anagem en t.  The c o l la b 

ora to rs  part ic ipa te  in act iv i t ies  to prepare fo r  policy fo rm u la t ions ,  e.g. in the context of VIWC 

(Flemish In tegra l W ater Consu lta t ive Com m it tee ] ,  the MINAplan (Env ironm enta l M anagem ent 

Plan), W ater F ram ew ork  Directive. The research un it  is responsib le  fo r  d raw ing up Ecosystem 

vis ions', on beha lf  of the Depa rtm en t of the E nv ironm ent (Action 105).



3.1 Wetenschappelijke ondersteuning ‘Ontwikkelingsplan Demer’
3.1 Scientific support of the ‘Development Plan Demer’

Wim Mertens, Willy Huybrechts

Externe medewerkers: Etienne Meert (Afdeling Natuur]

Natuur van AMINAL werken samen om het wa

terbeheer en het natuurbeleid op elkaar af te 

s temmen en tot een integraal plan voor het be

heer van de vallei te komen. Dit moet worden ge

concretiseerd in het 'Ontwikkelingsplan Demer' 

(OPD). Het OPD bestaat uit een reeks studies en 

acties die moeten leiden tot concrete natuuront

w ikkelingsplannen voor de Demervallei.

Het OPD wordt wetenschappelijk ondersteund 

door het Instituut voor Natuurbehoud en omvat 

drie luiken:

*  Het evalueren van de gevolgen van de voorge

stelde waterhuishoudingsscenario 's op de na

tuu r  in de Demervallei. Hydrologische informatie 

afkomstig uit grond- en oppervlaktewatermo- 

dellen wordt m.b.v. hydro-ecologische expert- 

kennis en modellen omgezet naar potentiekaar- 

ten voor natuur. Met een iteratief proces moet 

een integratie van veiligheids- en natuurdoel

stell ingen bereikt worden.

*  Het ontwikkelen en evalueren van natuurin- 

richtingsscenario 's en gebiedsvisies. In dit kader 

werd het Decision Support System (DSS) 

EcoVisie in 2003 volledig operationeel voor de 

Demervallei. EcoVisie Demer is een hulpmiddel 

dat toelaat verschil lende inrichtingsvoorstellen 

met e lkaar te vergeli jken en onderling af te we

gen wat betreft hun natuurwaarde.

*  Monitoring van een vernatt ingsproject in de 

Demerbroeken. In het na tuurreservaa t 'De

Demerbroeken' wordt in het kadervan het Mina- 

plan 2 'Actie 73 Actief Peilbeheer' een vernat

t ingsproject uitgevoerd, waarbij  de monding van 

de Grote Leigracht van de Hulpe naar de Demer 

werd verlegd (juli 2002). Hierdoor worden de 

Demerbroeken regelmatiger overstroomd, en 

zou de kwalite i t  van het overstromingswater 

aanzienlijk verbeteren. Met een beperkt monito- 

r ingsprogramma worden de effecten van dit pro

ject opgevolgd. Het basispeil van de Grote lei

gracht is gestegen met 75 cm op 120 m van de 

ingreep en 25 cm op 1000 m (zie figuur). Er zijn 

aanwijzingen dat hierdoor ook het grondwater

peil in het overstromingsgebied ten zuiden van 

de Hulpe gestegen is. De uiterst droge zomer 

van 2003 verstoort de patronen, zodat verdere 

monitoring noodzakelijk is om hierover u i ts lu i t

sel te geven. In de vegetatiesamenstell ing zijn 

na 1 jaar nog geen effecten merkbaar. Bij over

stromingen met beperkte omvang (<17.6 m TAW 

bij nieuwe monding of <18.2 m TAW in Ziehern) 

ontvangt het gebied tussen Demer en Hulpe re

latief zuiver Demerwater. Het gebied ten noor

den van de Hulpe wordt dan overstroomd met 

vervuild Hulpewater. Bij hogere peilen echter 

ontvangt ook het stroombekken van de Grote 

Leigracht, ten zuiden van de Hulpe vervuild 

Hulpewater.
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Figuur 3.1

Tijdreeksen van het w a te rp e il in de Grote le ig rach t.

De peilschaa l VIES03 lig t op 120 m van de nieuwe loop. 

VIES12 op 650 m en VIESI 5 op 1.000 m. O pm erke lijk  is het 

verhoogde basispe il en het a fgenom en verval.

Time series of the w a te r level in the Grote le ig rach t. 

M easurem ent poin t VIES03 is located 120 m upstream  of 

the new channel, point VIES 12 at 650 m and point VIES 15 at 

1.000 m. The increased base level and the decreased d if

ference in w a te r level are rem arkab le .
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3.2 BeheersmodeUen actief peilbeheer -  NICHE-Vlaanderen
3.2 Models for active water level management -  NICHE-Vlaanderen

Willy Huybrechts, Piet De Becker

Externe samenwerking: Julie Callebaut, Els De Bie (SVW), Hilde Syen, Jan Bellon (PIDPA), Martin de Haan, Arthur 

Meuleman, Bernard Raterman (Kiwa), Paul De Smedt, Jan Van der Sluys (VMW).

Hydro-ecologische modellen, die het effect van 

ingrepen in de waterhuishouding op de vegetatie 

kunnen voorspellen, zijn in Vlaanderen weinig 

voorhanden. Dit onderzoek beoogt het aanpassen 

van het door Kiwa ontwikkelde Nederlandse 

model NICHE (Nature Impact Assessment of 

Changes in Hydro-Ecological Systems) aan de 

Vlaamse situatie met nadruk op de praktische 

toepassing bij grondwaterwinningen. Het project 

startte in april  2002 ais samenwerking tussen 

SVW (Samenwerking Vlaams Water), het Instituut 

voor Natuurbehoud, Kiwa Water Research uit 

Nederland en de Vlaamse watermaatschappijen 

PIDPA en VMW.

NICHE is gebaseerd op de standplaatsfactoren: 

bodemtype, hydrologie, voedselr ijkdom en zuur

graad die voor de soortensamenste ll ing van 

vegetatie bepalend kunnen zijn. Op grond van het 

voorspelde abiotisch mil ieu bepaalt NICHE de 

potentiële ontwikkeling van de vegetatie. Dit 

laatste gebeurt aan de hand van een databank 

met standplaatseisen van grondwaterafhankelij -  

ke vegetatietypen. Voor deze databank werden, 

specifiek voor Vlaanderen, gecombineerde gege

vens van hydrologie, bodem en vegetatie verza

meld in een 600-tal referentiepunten. Hieruit 

werd een Vlaamse NICHE-tabel afgeleid en aan

gevuld aan de hand van expertkennis en test- 

runs. De tabel vormt de kern van NICHE. 

Niche-Vlaanderen wordt getest op 3 referentie- 

gebieden: de Doode Bernde, de vallei van De

Zwarte Beek en Vorsdonkbos-Turfputten. De 

voorspelde potent ië le verspreid ingsgebieden 

voor een reeks vegetatietypen worden er ge

toetst aan bestaande vegetatiekaarten.

Aan de hand van enkele casestudies (Weerder- 

laak-Schoonhoven en Olmen-Scheps), wordt de 

toepasbaarheid van NICHE-Vlaanderen in water- 

winningsgebieden geëvalueerd. Deze evaluatie 

zal leiden tot voorlopige conclusies over de toe

pasbaarheid van het model in Vlaanderen en zal 

mede het vervolgproject sturen, waarin gefocust 

wordt op nieuwe onderzoekslijnen en verbete

ringen van de-ze eerste versie.
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F iguur 3.2

De potentië le  verspre id ingsgeb ieden voor enkele vegetatie typen in het natuurgebied "De Doode Bernde" zoals bepaald m et 

NICHE-Vlaanderen.

1 jR e fe ren tie -vegeta tiekaart (2000) 2)berekende zuurgraad 3) berekende voedse lrijkdom  4). 5) en 6) voorspelde ve rsp re i

dingsgebieden voor resp. het G lanshaververbond, M oerasspireaverbond en het Verbond der E lzenbroekbossen.

P otentia l d is trib u tio n  of vegetation types in the nature reserve "De Doode Bernde", as ca lcu la ted  by NICHE-Vlaanderen.

1) Reference vegetation map (2000) 2) predicted ac id ity  3) p red icted n u tr ie n t content 4), 5) and 6) d is tr ib u tio n  of 

A rrhena the rion  e la tio ris , F ilipendu lion  and A ln ion  g lu tinosea vegetation com m unities.

hyper-eulroof
eirtroof
meso-eutroof
m eso tro a f
oligotroof

zuur
zwak-zuur
basisch

Grote Zeggevegeta t
Rietland
R ietnjigte
G lanshaverhooiland 
M oerasspirearuigte 
D ottergrasland 
M esotroo f Elzenbro*
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3.3 Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beek- 
begeleidende Alno-padion en Alnion-incanae-gemeenschappen
3.3 Research into the abiotic site-constraints of several riverine Alno-padion and 
Alnion-incanae-communities

Hans Jochems, Piet De Becker, Bart Vandevoorde, Wim Mertens, Willy Huybrechts 

Externe samenwerking: Afdeling Natuur Oost-Vlaanderen

?
V

Het pr ioritaire Europese habitattype "Alluviale 

bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsi

or" wordt plaatseli jk ernstig bedreigd of is slecht 

ontwikkeld. Bescherming, aangepast beheer en 

areaa ltoename is .w e n s e l i j k  in welbepaalde 

beekdalen en valleien. Om beter te kunnen in 

spelen op de toepassing van de Europese Ha- 

b i ta tr ich t l i jn  voor Vlaanderen wenst AMINAL 

Afdeling Natuur Oost-Vlaanderen een beter zicht 

te hebben op de actuele verspreiding en ontw ik

kelingskansen van dit habitattype. Fytosociolo- 

gisch omvat dit habitattype voor Vlaanderen vijf 

beekbegeleidende bostypes, meer bepaald Elzen

berkenbroek [Sphagno-Betuletum], Mesotroof 

elzenbroekbos (Cariei remotae-Alnetuml, Ruigt- 

elzenbroek (Macrophorbio-Alnetum), Vogelkers- 

Essenbos (Pruno-Fraxinetum) en ten slotte de 

Bronbossen of Goudveil-Essen-bos (Cariei remo- 

tae-Fraxinetum).

Het doei van de studie is om :

1] inzicht te krijgen in de standplaatseisen van 

hoger vermelde bostypes met het oog op een 

uitbreiding van het areaal van deze types;

2  Habitatrichtlijngebieden e  Referentiegebieden
Provincie Oost Vlaanderen •  Toepassingsgebieden

’ — M ...

*  >

2| wetenschappeli jke in formatie  te bekomen 

over plaatsen waar deze habitattypes actueel 

goed ontwikkeld voorkomen in Oost-Vlaanderen, 

zodat gepaste beschermingsmaatregelen kun

nen genomen worden;

3] te evalueren waar en hoe inspanningen kunnen 

geleverd worden om het areaal van deze habitat- 

typen te laten toenemen en hierdoor tegemoet te 

komen aan de Europese richtli jn.

Voor de beschri jving van de standplaatskarakte

ristieken van de 5 bostypes werden zowel binnen 

ais buiten de provincie Oost Vlaanderen referen

tiegebieden gezocht, waar de bostypes goed ont

wikkeld zijn. De bemonsterde variabelen hebben 

betrekking op het grondwater (grondwatersa- 

menstell ing en -pe ilen] het oppervlaktewater 

(dynamiek met overstroming en ontwatering] en 

de bodem (profiel en chemische kenmerken]. De 

confrontatie van deze omgevingsomstandigheden 

met de vegetatiekundige samenstell ing van de 

bostypes moet leiden tot een beslisschema of 

model om hun potenties van voorkomen in te 

schatten. In een tweede projectonderdeel wordt 

deze kennis toegepast in vijf gebieden om daar de 

concrete herstelmogeli jkheden voor de beekbe

geleidende bossen te evalueren.

*  +

F iguur 3.3

Locatie van Oost-V laam se broekbossen en bronbossen díe in de 

s tud ie w orden betrokken: de re ferentiegeb ieden (b lauw l, de toepas

s ingsgebieden (rood) de N atura  2000 gebieden (groene vlakken!.

Location of R iverine A lno-P ad ion  and A ln ion-incanae cum m unities 

in the  province Eastern F landers: re ference sites (blue), test sites 

(redi and in green N ature 2000 sites.



3.6 Ecohydrologisch onderzoek in de vallei van de Zeverenbeek (Deinze)
3.6 Ecohydrological survey in the valley of the Zeverenbeek (Deinze)

Bart Vandevoorde, Piet De Becker, Hans Jochems

Externe samenwerking: Xavier Coppens IAMINAL afdeling Natuur], Eddy Poelman, Rudy Tanghe (Provinciaal Centrum 

voor Milieuonderzoek, Oost-Vlaanderen), Natuurpunt Schelde-Leie

I

Omwille van zijn natuurwaarde is de vallei van de 

Zeverenbeek (Deinze, Oost-Vlaanderen] integraal 

aangeduid ais EU-habitatrichtli jngebied en deels 

erkend ais natuurreservaat. De vallei is een fos

siele Leieloop die grotendeels is verveend waar 

de huidige beek doorheen stroomt.

Het onderzoek in de vallei heeft tot doei inzich

ten te verwerven in de aanwezige vegetatiekun- 

dige samenstelling ais ook in de waterhuishou

ding van de vallei en de onderlinge relatie tussen 

beide. Dit is zowel naar de natuurbeheerder ais 

naar de waterbeheerder van essentieel belang 

om geplande beheersmaatregelen te onderbou

wen en vervolgens te evalueren.

Binnen de vallei wordt de gradiënt in het grond- 

waterregime weerspiegeld in de aanwezige bos

types. In de natste zone, centraal in de vallei, 

heeft zich een Elzenzegge-Elzenbroek on tw ik 

keld met kenmerkende soorten ais Elzenzegge, 

Zwarte bes Dotterbloem, etc. Hoger in de vallei, 

op de drogere delen, ontwikkelde zich een Vogel- 

kers-Essenbos met typerende soorten ais 

Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Geei nagel- 

kruid, Moerasspirea, Ule zegge, Grote keveror- 

chis. Kleefkruid, enz.

Door de verkregen inzichten in de vegetatiesa- 

menste ll ing van zowel graslanden ais bossen, 

en in de hydrologie van de vallei, kan het natuur- 

en waterbeheer zodanig worden ingesteld dat de 

verschil lende habitats zich optimaal kunnen on t

wikkelen.

F iguur 3.4

S ituering  van het hydro logisch 

m eetnet binnen het E U -ha b ita trich t

lijngebied in de va lle i van de 

Zeverenbeek m et een tijd re e ks  (ju li 

to t okt.l van w aterd iepte  in een 

Elzenzegge-e lzenbroek (fo to-inzet) 

en een Vogelkers-Essenbos.

Location of the  hydro log ica l obse r

vation netw ork in the EU -Habita t 

D irective area of the va lley of the 

Zeverenbeek. Two tim e  series D u ly  - 

Oct.] of g roundw ater depth are pre 

sented: one situated in an A lde r 

woodland and one in an Ash w ood

land.

•  Piëzomelers 

■j|f Peilschalen 

□  Habitatrichtlijngebied
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3.5 Hydrologische monitoring van natuurgebieden in Vlaanderen
3.5 Hydrological monitoring in areas of ecological importance

Piet De Becker, Toon Van Daele en Willy Huybrechts

Externe samenwerking: vrijwil ligers van terreinbeherende natuurverenigingen, natuur- en boswachters, VLM

Dit project heeft tot doei om voor de natuurge

bieden van het Vlaamse gewest zoveel mogelijk 

informatie  te verzamelen met betrekking tot het 

grondwater, zowel wat waterstanden ais wat 

chemische samenste l l ing betreft.  Deze data 

worden samengebracht in een databank die 

naast de toepassingen voor individuele gebieden 

ook aangewend kan worden voor probleemstel

lingen op regionale schaal. Er wordt geput uit 

verscheidene bronnen voor de opbouw van de 

databank: metingen die gebeuren in eigen eco- 

hydrologische studies, metingen door terre inbe

heerders, monitoring in het kader van natuur

ontwikkeling (VLM), gegevens uit externe studies 

(voornameli jk in opdracht van AMINAL Afdeling

en Natuur en Water).

Het Instituut adviseert deze instanties bij de op

bouw van de meetnetten, bij de behandeling en 

de in terpretatie van de data, zowel door recht

streekse contacten ais met de organisatie van 

studiedagen. Einde 2003 bestond de databank uit 

zowat 212.000 peilgegevens afkomstig van ruim 

4400 meetpunten uit 205 natuurgebieden. Er 

werd een rapport gepubliceerd dat de toestand 

in Vlaanderen geeft tot einde 2001. Daarin wordt 

per natuurgebied een overzicht gegeven van de 

beschikbare meetpunten, t ijdsreeksen en hydro

logisch relevante terreinstudies (De Becker et 

al. 2003).

Een selectie van maximaal drie tijdsreeksen per 

natuurgebied werd eveneens publiek beschik

baar gesteld via de website van Databank On

dergrond Vlaanderen 

(dov@vlaanderen.be)

Naast de waterpeilen vormt de chemische sa

menstell ing van het grondwater een belangri jk 

aandachtpunt. Voor ruim 5000 punten werd het 

grondwater geanalyseerd en verwerkt in de da

tabank. Op basis daarvan hoopt men binnen af

zienbare tijd te kunnen beschikken over een re

ferentiekader voor de chemie van het ondiepe 

grondwater in natuurgebieden in Vlaanderen.

mailto:dov@vlaanderen.be
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F iguur 3.5b

Lengte van beschikbare tijd reeksen  van g rondw ate rs tan 

den in natuurgebieden in V laanderen. Hoewel het aantal 

m eetpunten s te rk  toeneem t, b lijven lange tijdsreeksen  

eerder zeldzaam.

Length of the available  tim e  series of g roundw ate r leve ls in 

nature area's in F landers. A lthough the  num ber of m easu r

ing points increases gradua lly , long tim e  series are s t i l l  

exceptional.
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F iguur 3.5a

N atuurgeb ieden  in V laanderen w aa r g ron d w a te rp e ile n  

w orden gem onito red  (toestand einde 20011

Areas of ecolog ica l im portance in F landers w here  g round 

w a te r is m onito red  (s ituation  end 2001)
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3.6 Biomonitoring in de Zeeschelde
3.6 Biomonitoring along the Zeeschelde

Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde, Ingrid Verbessern, Nico De Regge, Jan Soors, Wim de Beider, Raf de Groot 

IN medewerkers in andere cellen: Anny Anselin, Koen Devos

Externe samenwerking: Tom Ysebaert (NIOO-CEMO), Patrick Meire (UIA), Stefan Van Damme (UIA), AWZ afdeling 

Zeeschelde

De lange term ijn  monitoring van macrobenthos, 

vegetatie en watervogels in het Schelde-estuari-  

um vormt een belangri jke ondersteuning voor 

het beleid, maakt trendbeschrijvingen mogelijk 

en levert input voor ecosysteemmodellen. Deze 

monitoring gebeurt in samenwerking met AWZ 

Afdeling Zeeschelde.

In het kader van de baggerstortvergunning in de 

Beneden-Zeeschelde werd ter  hoogte van de 

Plaat van Boomke en de Plaat van Doei ook in 

2003 het macrobenthos gevolgd, samen met een 

aantal abiotische parameters zoals hoogtelig- 

ging, granulometr ie en bodemkwaliteit . Intussen 

zijn ook de resultaten bekend van de campagnes 

van 1996 en 1999 voor de Oligochaeta, die een 

belangri jke schakel vormen in de voedselketen. 

In beide jaren is er een duideli jk verband met de 

sa l in i te i t .  In het brakke gedeelte waren 

Tubifico ides he te rochae tus  en Heterochaeta  

costa ta  de twee dominante soorten. Meer 

stroomafwaarts nam het belang van Lim nodrilus- 

soorten toe (zie figuur). In 1999 was de soorten

rijkdom groter, uitgezonderd in de subtidale lo

caties. Opvallend was ook de verschuiving van 

Tubificoides heterochaetus. In 1996 werd deze 

soort enkel in de brakke zone aangetroffen, in 

1999 ook in het zoetwatergedeelte.

Het internationale belang van de Zeeschelde 

voor watervogels b l ijkt steeds uit de resultaten 

van de maandeli jkse boottell ingen. De getelde 

aantallen Grauwe ganzen en Smienten waren in 

2002/2003 vergelijkbaar met de voorbije jaren.

De Krakeend vestigde een nieuw record in de

cember en de Wintertal ingen overschreden voor 

de tweede opeenvolgende w in ter de kaap van

20.000 ex. De aantallen Wilde eenden waren ver

ge li jkbaar met die van de vorige winters. Het 

aantal Pij lstaarten langs de Zeeschelde was niet 

ongewoon maar ook nu werd een hoge concen

trat ie (> 200 ex.) waargenomen tussen de mon

ding van de Rupel en de slu is  van Wintam. Voor 

de Tafeleend waren de aantallen ook spectacu

la ir  hoog. Voor deze soort  evolueerde de Zee

schelde van voornameli jk  toevluchtsoord tijdens 

strenge vorstperioden (95/96 en 96/97) naar een 

belangri jk  overwinteringsgebied dat bijna 4% 

van de populatie herbergt.
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F iguur 3.6

Relatieve soortenaanta llen  van O ligochaeta op verschillende  

locaties in de Beneden-Zeeschelde, langsheen de s a lin ite it-  

gradiënt.

Relative num bers of O ligochaeta per species along the 

sa lin ity  g radient.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

■  Tubificide

■  Dero digitata

□  Enchytraeidae

■  Heterochaeta costata

■  L. claparedeianus

■  L. hoffm eisteri

■  L. udekem ianus

□  L.profundicola

■  Lim nodrilus sp.

■  Tubifex tubifex

■  Tubificoides heterochaetus

■  Paranais litoralis

■  Am phichaeta sannio
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3.7 Monitoring van Natura 2000 gebieden in het Linkerscheldeoevergebied
3.7 Monitoring Natura 2000 in the port on the left bank of the River Schelde

Geert Spanoghe, Ralf Gyselings, Erika Van den Bergh

Externe samenwerking: Beheercommissie natuurcompensaties ünkerscheldeoever, Afdeling Natuur, Natuurpunt WAL

De afbakeningen van de Waaslandhaven en van 

het Vogelrichtli jngebied 3.6 "Schorren en pol

ders van de Beneden Schelde" vallen groten

deels samen. De schorren en slikken in het ge

bied behoren eveneens tot het habita tr ichtl i jnge- 

bied 'Sche lde- en Durm e-es tuar ium  van de 

Nederlandse grens tot Gent'. De ontwikkeling en 

uitbouw van de haven [in casu het uitgraven van 

het Verrebroek- en Deurganckdok] tast cruciale 

habitats en broedvogelaantallen aan, waardoor 

art ike l 6 van de Habitatr ichtli jn van kracht wordt. 

Het Validatiedecreet en de resolutie van het 

Vlaams Parlement van 20/2/2002 vangen deze 

aantasting van het Natura 2000 netwerk op. Zij 

regelen o.a. de u itwerking van de compensatie- 

p l icht in het L inkerscheldeoevergebied: het 

geli jkti jd igheidsprincipe, compensatie voor het 

his torisch passief, het oprichten van een be

heerscommissie voor de begeleiding van de 

compensaties, een opvangregeling voor het ge

val de compensatiemaatregelen niet tijdig kun

nen uitgevoerd worden en evaluatie en bijsturing 

van de compensatiemaatregelen op basis van 

monitoring. Het IN is verantwoordeli jk  voor het 

opstellen en uitvoeren van het monitoringplan 

en startte hiermee in oktober 2002.

Een rapport met resultaten van het eerste opvol- 

gingsjaar werd in december overgemaakt aan de 

Europese commissie. Onderzochte parameters 

zijn vogelpopulaties, vegetatie, dagvlinders, l i 

bellen, amfibieën, en hydrologie. Aangezien dit 

het startpunt is van de monitoring is elke con

clusie onder voorbehoud te nemen. Sommige 

trends zijn evenwel al na één jaar duidelijk.

In 2003 kwamen in het gebied 10 soorten broed- 

vogels van de bijlage I van de Vogelr ichtl ijn tot 

broeden. Voor verschil lende broedvogelsoorten 

werden zeer lage aantal len genoteerd dit broed- 

seizoen. Het meest getroffen zijn weidevogels, 

vogels van strand- en plasvlakten en soorten van 

open water. De aanvang en vooral f inalisatie van 

de in r ichtingswerken dringen zich op, w i l men 

de recente populaties op Linkeroever behouden. 

Vooral weidevogelgebied ontbreekt vooralsnog. 

In enkele andere gebieden is vernatting nodig 

om tijdeli jke plasgebieden niet te vroeg in het 

seizoen te laten uitdrogen.
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Figuur 3.7

Voorbeeld van h a b ita tk a a rt m e t b ro e d te rr ito r ia  van 

V oge lrich tlijn  B ijlage I soorten  B lauw bors t (rode polygo

nen! en Bru ine  K iekendief (zw arte  polygonen! in het com - 

pensatiegebied "Z u ide lijke  Groenzone".

Example of habitat map w ith  breeding te rr ito r ie s  of Bird 

D irective Annex I species B lue throat (red! and Marsh H arrie r 

(blacki in com pensation zone 'Zu ide lijke  Groenzone’ .

struweelpermanente plas 

tijd. uitdrogende plas 

open zand

ploniersveg. met ruigte opslag

populieraanplant

akker

duinriet

duin riet met wilgenopslag 

ruigte 1
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3.8 Een ecologisch herstelplan voor het Schelde-estuarium
3.8 An ecological rehabilitation plan for the Schelde estuary

Erika Van den Bergh, Ingrid Baten

IN-medewerkers in andere cellen: Gert Van Spaandonck, Stijn Vanacker

Externe samenwerking: UIA, RIKZ Middelburg, Projectbureau ProSes, Afdeling Natuur, AWZ-afdeling Zeeschelde

In de LangeTermijnVisie (LTV, januari 20011 werd 

het streefbeeld (2030) voor toegankeli jkheid, vei

ligheid en natuurl ijkheid in het Schelde-estuari

um goedgekeurd. Samen met UA en RIKZ w e rk 

te het IN een Natuurontwikkelingsplan (NOP) uit 

waarin maatregelen worden voorgesteld om het 

streefbeeld natuurl ijkheid te realiseren.

Het uitgangspunt van het NOP is herste l van 

habitats en populaties, aangestuurd door de op

t imalisatie van natuurl i jke processen. Er wordt 

dus niet gestreefd naar vooraf vastgestelde 

arealen met specifieke habitattypen of dichthe

den van bepaalde soorten. Het is belangri jk  om 

de plaatseli jk te grote getij-energie uit te sprei

den en om piekdebieten in de bovenafvoer te 

bufferen. Daarnaast moet vooral de zuurstof- 

huishouding verbeteren en is een natuurl ijke 

verhouding van stikstof, fosfor en sil ic ium be

langri jk  om ongewenste algenbloei te vermijden. 

In het wa te r zwevende en op de bodem levende 

plantaardige en dierli jke organismen (fyto- en 

zoöplankton, fyto- en zoöbenthos) zijn essentieel 

voor een functioneel voedselweb omdat de hoge

re schakels in de voedselketen er van afhangen. 

Om de leefomstandigheden voor deze organis

men te verbeteren moet iets gedaan worden aan 

de lichtbeperking, moeten plaatseli jk s troom 

snelheden verlagen en voor zoöplankton en 

-benthos moet de voedselselectie vergemakke

l i jk t worden.

Procesgerichte hers te lm aatrege len zijn de 

ru imte li jke uitbreiding van het estuarium door 

dijken landinwaarts te verplaatsen en buiten

dijkse opgehoogde gebieden af te graven, het 

inrichten van gecontroleerde overstromingsge

bieden onder gereduceerd getij, het inrichten 

van binnendijkse gebieden ais wetlands en het 

plaatsen van sluizen die ook waterbeweging van 

de riv ier naar de vallei toelaten.

Het estuarium werd onderverdeeld in ecologisch 

relevante deelzones. In elke deelzone werd be

paald welke processen daar het meest onder 

druk staan en welke herstelmaatregelen daar 

het beste aan kunnen verhelpen. In twee planal- 

ternatieven werd telkens een optimale combina

tie van maatregelen samengebracht. Ze hebben 

een vergelijkbaar ambitieniveau wat de uitvoe

ring betreft. Er zijn echter verschillen in de keuze 

van het type maatregelen en in de locatiekeuze.
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F iguur 3.8

P lana lte rna tie f A: De nadruk lig t op een aan ta l g roo tscha

lige u itpo lderingen  en d ijkh e rlo ca ties  om m eer ru im te  te 

geven aan de riv ier. Gebieden m et een ve ilighe ids functie  

worden onder gecontro leerd  gereduceerd getij gezet door 

stuisbeheer. Daarnaast w orden ook b innend ijkse  w etlands 

ontw ikke ld  en w ord t de verb ind ing  tussen de r iv ie r en haar 

va lle i verbeterd door slu izen.

Plan a lte rna tive  A: The m ain focus is on managed re a lig n 

m ents to increase the estua rine  habita t surface. In flood 

con tro l areas reduced tid a l regim e is ins ta lled  th rough 

s lu ice  m anagem ent. Inland w etlands are developed and the 

rive r-va lley  connection is enhanced w ith  s lu ices.

Kaart 5.1:
PLA N A LTER N A TIEF A 

! M A ATREGELEN

;; ondiep eubtldaal 
■ B  diep eubtldaal 

alk

■ slik/plaat hoogdynamlsch 
slik/plaat laagdynamisch 
schor

Voorgestalde maatregelen 
B i  verdiepen B |  gecontroleerd gereduceerd
OTty verondlepen ___ getij door slulsbeheer
!— 3 krib aameggen B B  doorlaatmiddei plaatsen

afgraven schor/stort B B  dljkherlocatie
B i  u'tpoideren m í  wetland ontwikkelen
H l  uHpokJeren Overeohelde B B  behearslandbouw promoten



3.9 Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik- en schorgebied
3.9 Ketenisse polder: developments following the leveling to intertidal area

Erika Van den Bergh, Bart Vandevoorde, Ingrid Verbessern, Frederic Piesschaert, Nico De Regge, Jan Soors, Wim de 

Beider, Raf De Groot

Externe samenwerking: Tom Ysebaert INI00-CEM0I, Patrick Meire (UIAl, David Nijssen (UIA), Albert Frans (AWZ afdeling 

Zeeschelde)

De Ketenissepolder ontstond op het voormalig 

schor tussen Fort Liefkenshoek en Kallosluis in 

de mesohaliene zone van de Zeeschelde (linker

oever). Midden de jaren '80 werd de specie die 

vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektun- 

nel er opgespoten. Ter compensatie van het ver

lies aan intergetijdengebied door de aanleg van 

de Noordzee Containerterminal werd in 2002 het 

schor hersteld. Hiervoor werd de opgespoten 

specie alsook het zomerdijkje afgegraven tot net 

onder het gemiddeld hoogwaterniveau. B i j

komende inr ichtingsmaatregelen werden niet 

genomen, geomorfologische en biologische pro

cessen zullen instaan voor de verdere ontwikke

ling van een s l ik-  en schorgebied.

Monitoring van de evolutie van het gebied s ta r t 

te in 2002 en werd in 2003 verder gezet. 

Naargelang de plaatseli jke hoogteligging, se- 

d im entkarakter is t ieken en stromingspatronen 

werd er tijdens het eerste jaar zowel sedimenta

tie ais erosie van 0 tot 30 cm waargenomen. De 

bodem varieerde van zand tot fijn slib, het waar

genomen organische stof gehalte in de bovenste 

bodemlaag bedroeg gemiddeld 4%. Met een ge

middelde van 16 gg /m l was het chlorofyl a ge

halte vergel i jkbaar met gemeten waarden op an

dere brakwatersl ikken in het Schelde-estuari-  

um. In het najaar van 2002 werd in 73% van de 

benthossta len Oligochaeten aangetroffen. De 

gemiddelde densiteit  bedroeg 40.136 ex./m^, 

met maxima tot 250.648 ex./m^. Andere soorten 

waren de sli jkgarnaal Corophium  volutator, de 

zééduizendpoot Nereis d iversico lor, nematoden, 

mijten en roeipootkreeftjes.

Het hoge aandeel van het nopjeswier Vaucheria 

duidt op het beginstadium in de successiereeks 

van een brakwaterschor. Bij stijgende hoogte, te 

wijten aan opslibbing, en bijgevolg dalende over

s tromingsfrequentie onderscheiden we Heen- 

vegetaties en vervolgens vegetatietypes geken

merkt door Ganzevoet-soorten, telkens met tus

senliggende overgangstypes. De Ganzevoet-types 

zijn restvegetaties van voor de afgravingen. De 

vegetatieontwikkeling is functie van fysische fac

toren zoals overstromingsregime, bodem, sedi

mentatie/erosie en van het tijdstip van aanleg 

t.o.v. het groeiseizoen.

In 2003 werden 16 broedvogelsoorten gekar

teerd, met ais meest ta lr i jke de Kluut. De be

lang r i jks te  wate rvoge ls  waren Bergeend, 

Grauwe gans, Wulp, Kievit en Bontbekplevier.
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Verdeling van de ve rsch illende  vegetatie types op het h e r

s te lde Ketenisseschor. De hoge aandelen s lik  en Vaucheria 

w ijzen op het beg instadium  van de schorsuccessie.

Frequency d is trib u tio n  of the d iffe ren t vegetation types on 

the b rackish  tid a l m arsh of Ketenisse. The extensive part 

m u d fla t and Vaucheria surfaces ind icate the in it ia l stage of 

the tid a l m arsh succession.

Vaucheri a-type
Scirpus m aritim us-Vaucheria-type  

"''S* Scirpus mariti m us-type

Scirpus m aritim us-Chenopodium -type  

Chenopodium -type  

*NVS Chenopodium-Aster-type 

Ruigte

\ s i i k



3.10 Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van 

Antwerpen)
3.10 Ecological research of a brackish sludge mound at Magershoek (port of 
Antwerp)

Frederic Piesschaert, Willy Huybrechts

Externe samenwerking: Jan Mertens (UGent), Bart Vandecasteele (IBW)

In opdracht van het Gemeenteli jk Havenbedrijf 

Antwerpen partic ipeert het IN In een onder

zoeksproject (2000-2005) waarin de aanleg van 

landschapsdi jken met brak, vervu ild onder- 

houdsbaggerslib uit de havendokken geëvalu

eerd wordt. Mil ieuhygiënische risico's, ecologi

sche potentie en mogelijkheid tot bebossing 

worden onderzocht op een proefdi jk ten Noorden 

van de Zandvlietslu is (Antwerpen Rechteroever). 

De eerder vastgestelde trend van trapsgewijze 

ontwatering van de dijk zette zich ook dit jaar 

door. De interne grondwatertafel wordt nauwe

l i jks aangevuld. Het neerslagwater wordt via 

krimpscheuren en de dunne, goed gestructureer

de bovenlaag snel afgevoerd naar lokale depres

sies. Ook de zouten worden naar deze depressies 

uitgeloogd. De vocht- en zoutgradiënt die zo ont

staat leidt tot een duideli jke differentiatie in de 

vegetatie. In de depressies ontwikkelt  zich een 

halofytenvegetatie verwant aan het Puccinellio- 

spergularion salinae verbond. Op de hoger gele

gen delen komt een rudera le vorm van het 

Atrip l icetum li ttora lis  verbond voor. Ook het be

heer bl ijkt een belangri jke sturende factor. Onder 

maaibeheer evolueert de vegetatie naar een met 

glanshavergrasland verwant ruderaal grasland.

In 2003 werd een ecotoxicologische modellering 

uitgevoerd. Het V lier-humaan model werd door 

een studiebureau aangepast aan de specifieke 

situatie te Magershoek. Arseen, lood en chroom 

blijken de belangri jkste risicodrijvende stoffen 

voor mensen die recreatief gebruik maken van

de dijk. Ingestie van bodemdeelt jes en inhalatie 

van bodemdampen zijn de voornaamste bloot- 

stell ingsroutes. Voor grazend vee zijn de risico's 

zeer beperkt. Alleen arseen werd ais r is icodri j

vende stof geïdentificeerd.

Op het referentie terrein "Bolveerput" langs de 

Bovenschelde te Semmerzake werd een peilbui

snetwerk uitgebouwd en een vegetatiekaart op

gemaakt. In samenwerking met het IBW wordt 

hier de relatie tussen de waterhuishouding en de 

accumulatie van zware metalen in bladeren van 

bomen en kruiden onderzocht. Wolfspoot en bit

terzoet, twee soorten die frequent voorkomen op 

baggerstorten, bleken relatie f hoge hoeveelhe

den Cd en Zn te accumuleren en zullen meer in 

detail onderzocht worden.
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F iguur 3.10

Verloop van de ka rak te ris tie ke  bedekking van de prob leem - 

soort a kkerd is te l onder ve rsch illende  beheersvorm en. In 

de natte en re la tie f z ilte  depressies b li jf t  de soort zo goed 

a is afwezig. In de ingezaaide stukken  is de bedekking het 

hoogst. De bodem verstoring  a is  gevolg van het m echanisch 

inzaaien leidde onbedoeld to t een sne lle re  vestig ing  van 

akkerd is te l.

Evolution of ch ara c te ris tic  cover percentages of Creeping 

th is tle . This species rem ains v ir tu a lly  absent in the m oist 

and brackish depressions. In contrast, the so il d is turbance 

du rin g  sow ing a llo w s  e s ta b lis h m e n t and subsequen t 

expansion.

K ara k teris tie k e  bedekking C irsium  arvense
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3.11 Optimalisatie en onderhoud van een hydrologische databank voor de onbe 

vaarbare waterlopen
3.11 Optimalisation and maintenance of a hydrological database for non-naviga 

ble rivers in Flanders

Pieter Cabus

Externe samenwerking: Afdeling Water

In het meetnet op de onbevaarbare waterlopen 

wordt sinds tientallen jaren gemeten. Ondanks 

de zorg waarmee dit gebeurt, bevatten de t i jd 

reeksen in hun huidige vorm abnormale waar

den. Een grondige doorl ichting van die t i jd reek

sen is nodig, met ais doei het bekomen van een 

algemeen beschikbare li js t van aangepaste ge

gevens van peil, debiet en neerslag, samen met 

een gedetailleerd verslag over de verbetering.

De eerste pr ior ite i t  ging naar de verbetering van 

de reeksen voor de modelleringsstudies 2002 

van Afdeling Water. Deze werden in 2001 en 2002 

verbeterd. Begin 2003 werden de reeksen van de 

Aabeek te Bree, Bosbeek te Opoeteren, Mangel- 

beek te Lummen en de leperlee te Zuidschote 

verbeterd.

In de zomer van 2003 werd door de Afdeling 

Water een nieuwe reeks modelleringen uitge

schreven met verschil lende tim ing. In de eerste 

fase (najaar 2003) was enkel de bi jkomende ver

betering van de reeks voor de Zwarte Beek te 

Lummen noodzakelijk. De tweede prior ite i t  ging 

naar de reeksen van de Martjesvaart te Merkem,

de Rivierbeek en de Hertsbergebeek te 

Oostkamp en de Weeri js/Kleine Aa te Essen. De 

reeks van de Mart jesvaart werd in 2003 verbe

terd, de verbetering van de reeksen van de 

Rivierbeek/Hertsbergebeek werd aangevat.

Per verbetering werd een verslag opgemaakt.

De debietwaarden werden, samen met de 'on

verbeterde' reeks, d.w.z. de reeks na transfor

matie met behulp van de optimale debietkrom- 

me(n), on line ter beschikking gesteld op de ftp- 

server van het IN,

ftp ://www.instnat.be/users/pcabus

Verder werden in 2003 de stroomgebiedneersla- 

gen voor de stroomgebieden in het limnimetrisch 

net van de Afdeling Water aangemaakt. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van alle beschikbare neer- 

slagmetingen in Vlaanderen (Koninkli jk Meteo

rologisch Instituut van België en Hydrologisch 

Informatie Centrum van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap).

f
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F iguur 3.11

V erbetering  van de deb ie treeks voor de Abeek te Bree van 

novem ber 1991 to t en m et jun i 1992. Twee veel voorkom en

de prob lem en m et de reeks van de Abeek (in het groen) : 

sch om m e lingen  zonde r neers lag  in de zom erperioden 

(vanaf jun i 1992) en p la te a u s  en b lokvorm ige pieken tenge

volge het haperen van de vlotter. In het paars de ve rbe te r

de data.

Two p rob lem s w ith  the flow -m easu rem en ts  (green line) at 

the Abeek: flu c tu a tio n s  w itho u t ra in fa ll (from  june 1992) 

and rectangle  peaks when the floating  device m a lfunctions. 

In p ink the va lidated flow s.

ftp://www.instnat.be/users/pcabus


3.12 Uitbouw van het limnimetrisch net op de onbevaarbare waterlopen
3.12 Implementation of the limnimetric network in the non-navigable water
courses

Marcei Voet, Johan Eylenbosch 

Externe samenwerking: Afdeling Water

In de studie "Het meetnet op de onbevaarbare 

waterlopen, Optimalisatie van de peil- en de- 

bietmetingen” zijn de bestaande meetplaatsen 

onderzocht en zijn locaties van nieuwe meet

plaatsen aangeduid met het doei zoveel mogeli jk 

de voorkomende stroomgebiedkenmerken te be

meten. De concrete uitwerking van de voorste l

len van de nieuwe meetplaatsen of de verbete

ring van bestaande limnigrafen maakt het voor

werp uit van aparte studies: de eigenlijke u it

bouw van de meetplaatsen.

Om de kans op een goede meetplaats zo groot 

mogelijk te maken, wordt een schatting ge

maakt van de m in imum en maximum waarden 

van peilen en snelheden. Op basis van de topo

grafische opmetingen die in het kader van de 

s t room geb iedm odelle r ingen zijn uitgevoerd, 

wordt in het rekenpakket ISIS een hydraulisch 

model opgezet waaruit  een debietkromme kan 

afgeleid worden te r  hoogte van het nieuwe m eet

punt. Voor ieder concreet geval is dit een basis 

om de keuze te maken tussen de verschil lende 

meetopstellingen: een klassieke v lo tte r l im n i-  

graaf met traditionele i jk ingsmetingen voor de 

debietkromme, een vaste sectie met al dan niet 

een permanente snelheidsmeter of een echte 

meetgoot. Ook de typen meettoestellen kunnen 

beter gekozen worden door de beperkingen van 

de meters te vergelijken met de mogelijke m in i

mum en maximumwaarden. In vergelijking met 

de vorige toestand met enkel vlo tterl imnigrafen 

en traditionele ijkingen kr i jg t  het nieuwe meet

net een d ivers ite it  aan m eettoeste l len  en 

-methoden.

In 2003 werden de meetplaatsen in de stroom- 

bekkens van de IJzer, de Gentse Kanalen, de 

Leie, de Dender, de Bovenschelde, de Beneden- 

schelde en de Maas bestudeerd. Voor 8 meet

punten is een concrete uitbouw van de meetin- 

fras truc tuu r  voorgesteld. Voorlopig beperkte A f

deling Water zich tot de grotere stroomgebieden, 

en werden kleinere stroomgebieden alleen be

schouwd indien deze een directe bijdrage leve

ren tot de watersysteemkennis van de grotere 

stroomgebieden, b.v. in bovenstroomse delen ais 

boodschapper van de evolutie van hoogwatergol- 

ven. ( zie f iguur 3.12 p.68)
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L im n ig raa f 281 op de Vondelbeek te Opwijk. Een voorbeeld 

van een sta tion  m et een s lechte deb ie tkrom m e a is gevolg 

van onaangepaste m e e tin fra s tru c tu u r en -a p p a ra tu u r (a) 

foto van de loca tie  (b) deb ie tkrom m e.

H ydrographic sta tion  281 on the Vondelbeek at Opwijk. This 

sta tion  has a poorly defined Q _h-re la tion, due to unappro- 

p ria te  in fra s tru c tu re  and equipm ent, (a)picture of the loca

tion (b)Rating curve: w a te rleve ls -w a te rflow .
10 ---------1---------1-------- 1----------,--------,---------,-------- ,---------,-------- ,---------,---------,-------- ,-------- J

0 0,25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25

debiet (mflte)

 debietkromme HIC2Q01  dwarsprofiel Vondelbeek (verschaald) |

F iguu r 3.13

Voorbeeld van de va lida tie  van een sed im entconcentra tie reeks 

voor het m eets ta tion  ‘ E tikhove’ te Oost-V laanderen. De waarden 

van de 'co nce n tra tie 'ree ks , bekom en m et een tu rb id ite itsm e te r, 

worden verge leken m et besch ikbare  ana lyse resu lta ten  van 

staa lnam es C concen tra tie_sta len '-reeks). De verbeterde con

cen tra ties  vorm en de reeks 'concen tra tie_ve rbe te rd ’ . De pe il- 

reeks w ord t eveneens in de fig u u r weergegeven.

Example of the va lida tion  of a sedim ent series fo r the m easure

m ent sta tion  ’E tikhove ’ in East-F landers. The values of the ‘con

ce n tra tie ’ series, obtained w ith  a tu rb id ity  m eter, are compared 

w ith  sedim ent concen tra tion  re su lts  of w a te r sam ples (‘concen- 

tra tie _ s ta le n ’-se ries). The series ‘concen tra tie_verbe te rd ’ con

s is ts  of co rrected  concen tra tion  values. The level series (‘pe il’ ) 

is a lso d isplayed in the  figure .
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3.13 Erosie en sedimenttransport in onbevaarbare waterlopen
3.13 Erosion and sediment transport in non-navigable rivers

Thomas Van Hoestenberghe, Johan Eylenbosch 

Externe samenwerking: AMINAL afdeling Water

Sedimenttransport in waterlopen heeft een be

langrijke impact op zowel de afvoer ais de kwali

teit van de waterlopen. In het najaar van 1999 

startte Afdeling Water met de uitbouw van een 

permanent sedimentmeetnet in Vlaanderen. Aan

gezien de heltende gebieden relatief de grootste 

bijdrage leveren, zijn drie prioritaire zones afge

bakend waar men op korte termijn een uitgerust 

sedimentmeetnet wil voorzien. Deze zones zijn 

het zuidoostelijk deel van het Demerbekken, de 

stroomgebieden van de Maarkebeek en de Zwalm 

in het Boven-scheldebekken en de stroomgebie

den van de Zuunbeek en de Bellebeek in het Dijle- 

en Denderbekken. Momenteel zijn in het Boven- 

scheldebekken acht meetstations operationeel 

waar zowel hydrologische, meteorologische ais 

sedimentmetingen worden uitgevoerd. In het 

Demerbekken worden In de loop van 2004 10 ex

tra meetplaatsen gebouwd.

De hoeveelheid sediment in de waterlopen wordt 

gemeten aan de hand van de turbidite it  van het 

water. De relatie tussen turbidite it  en hoeveelheid 

sediment verschil t  van meetp laats tot meet- 

plaats. Met behulp van analyseresultaten van 

monsternames wordt voor elk station een calibra- 

tiecurve opgemaakt tussen turbidite iten en sedi- 

mentconcentraties. Met behulp van deze curve 

worden continue tu rb id ite its reeksen omgezet 

naar continue sedimentconcentratiereeksen. Na 

vermenigvuldiging met de debietreeks, worden 

continue sedimentdebietreeksen verkregen.

Alle data afkomstig van de meetstations dienen 

gevalideerd te worden om sedimentladingen per 

stroomgebied te kunnen berekenen. In de meet- 

reeksen zijn immers steeds foutieve waarden 

aanwezig, veroorzaakt door zwerfvuil,  stroom- 

uitval, parameterwijzig ingen, enz. De validatie 

van de sedimentconcentratiereeks gebeurt door 

deze reeks te toetsen en eventueel aan te pas

sen aan beschikbare analyseresu lta ten van 

staalnames (zie f iguur 3.13 p.68|. De peilreeks 

wordt verbeterd met behulp van PDM-modellen 

en peilreeksen van naburige stations.

Met behulp van continue sedimentdebietreeksen 

kunnen erosiewerende maatregelen geëvalu

eerd worden. Ook sedimentatie die in bezin- 

kingsbekkens zou plaatsvinden kan door langere 

t ijdreeksen van sedimentdebieten worden inge

schat. De verkregen inzichten in sed imenttrans

port moeten de eff ic iëntie van erosiebestr i j -  

dingsmaatregelen verhogen en uite indelijk  de 

erosie op perceelsniveau terugdringen.



Landschapsecologie en natuurbeheer
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: : Cel U : :
Landschapseco log ie  en N a t u u r b e h e e r

Het d irec te  ing r i jpen  van de mens op na tu u r  o m w il le  van na tuurbehoudsdoe ls te l l ingen  

en de re la t ie  van na tuu r  to t  de organ isa t ie  van de ru im te  staan centraa l.

De k r i j t l i jn e n  binnen de cel worden bepaald door wa t we op langere te rm i jn  verwachten qua 

re levante be le idsvragen in het kader van de d isc ip l ines  landschapseco log ie  en na tuurbeheer, 

vragen die onder m ee r  ingegeven zu l len zijn door g lobale schaa lvergro ting , gecombineerd met 

o n tsn ip pe r ing s -  en verw ev ings in it ia t ieven ais be lang r i jke  m idde len om tot een duurzaam 

behoud van na tu u r  te komen. Daarbij  zal ook m ee r  en m ee r  aandach t gaan naar de haa lbaa r

heid (¡.e. be taa lbaarhe id  en koste ff ic iën t ie )  van het beheer.

Onze top ics  zijn ingegeven door deze verwach te  t rends  en om vatten vo lgende globale onde r

zoeksgebieden:

*  ve rder  on tw ikke len  van m ethoden om de toestand van de na tu u r  te evalueren in het la nd e l i j 

ke gebied en in na tuurreserva ten  en u i tbouw  van een ge ïn tegreerd  m o n ito r in g n e tw e rk  voor 

beide o rgan isa t ien iveaus (hieraan kon in 2003 bij gebrek aan m idde len niet ve rder  gew e rk t  w o r 

den); w e l  werd  ve rde r  onderzoek gedaan naar de ro l van k le ine, subop t im a le  habita ts  in een v e r 

sn ipperd  landschap;

*  b i jdragen op in te rna t ionaa l (Europees) niveau to t de u n i fo rm is e r in g  van habita ta fbakening, 

u i tbouw  van een in s t ru m e n ta r iu m  voor de beoordel ing van het c u l tu u r l i jk  landschap, verdere 

u i tb ou w  en u n i fo rm ise r in g  van habita ttypo log ie  (na tuurtypen) in V laanderen;

*  onderzoek van processen in ecosystemen m et een hoge na tu u r l i jk e  dynam iek  (met in tr ins iek  

m ee r  kansen voor duurzaam  natuurbehoud), binnen de cel m et name in de Grensmaas en de 

kustdu inen ;

‘ onderzoek in voor de ve rsch i l lende  'v e r ' - th em a 's  (verzuring, verdrog ing, verontre in ig ing , v e r 

m est ing , versn ipper ing ) gevoelige systemen, zoals  in geval van onze cel m eso tro fe  vennen, he i

degebieden en kustdu inen ;

*  onderzoek van p la n t -d ie r in te ra c t ies  in het kader van de toenem ende be langs te l l ing  voor 

begraz ingsbeheer ais m eest haalbare beheersvorm  in groo tscha l ige  natuur.



:: Research Group 4 ::
Landscape Ecology and Nature  

Management

T he d irec t hum an in te rven t ion  in nature fo r  nature conservation purposes and the re la t ion  

of nature w i th  spa t ia l  o rgan isa t ion  are the cen tra l  foci in th is  research group.

The top ics w i th in  the group are de te rm ined  by ou r  expectat ions on relevant lo n g - te rm  quest ions 

and problems, w i th  w h ich  po licy m ake rs  w i l l  be con fronted w i th in  the scope of landscape and 

nature m anagem ent.  These ques t ions  w i l l  a lm os t  ce r ta in ly  deal w i th  m a t te rs  concern ing ge n e r 

al scale en la rgem ent,  com bined w ith  in it ia t ives on de fragm en ta t ion  and in te rconnect ion  as 

im portan t  too ls  fo r  susta inab le  conservation and developm ent of nature. In th is  context we 

expect an increasing nu m be r  of quest ions on feas ib i l i ty  of nature m anagem en t [i.e. cost e f f ic ie n 

cy, labour eff ic iency, etc.).

Our 2003 top ics w ere  driven by these expected t rends  in nature policy, quest ion ing and dealt 

w i th  the fo l low ing genera l research items:

*  fu r th e r  research of m ethods  to evaluate the state of nature in ru ra l  areas and nature 

reserves, cum u la t ing  in an in tegra ted m on ito r ing  ne tw ork  fo r  both organ isa t ion  levels ( lack of 

means caused tem po ra ry  s tagnat ion of research in th is  top ic in 2003); fu r th e r  research was 

done though on the role of s ub op t im a l habita ts  fo r  nature in f ragm en ted  a g r ic u l tu ra l  la n d 

scapes;

*  con tr ibu t ions  at the in te rna t iona l  (European) level to habita t c lass if icat ion, deve lopm ent of 

too ls  fo r  the evaluation of c u l tu ra l  landscapes, fu r th e r  deve lopm ent of habita t  typology (nature 

types) in F landers;

*  research on processes in ecosystems w ith  a high level of na tu ra l  dynamics, w h ich  we judge 

to have more in tr ins ic  chances fo r  susta inab le  nature conservation; areas of specif ic  concern 

w ith in  the group are the coasta l dune area and the a l luv ia l  p la ins of the Com m on Meuse.

*  research on severa l d is rup t ing  fac to rs  (acid if ication, dessication, po l lu t ion ,  eu troph ica t ion ,  

fragm enta t ion )  in sensit ive systems, such as soft w a te r  shores, heath land and coasta l dunes.

*  research on p la n t -a n im a l  in te rac t ions  w i th in  the scope of grazing by large ve r teb ra te  he rb i 

vores as a cos t -e f f ic ien t  and feasib le  m anagem en t tool.



4.1 BioHab
4.1 BioHab

Geert De Blust

IN-medewerkers in andere cellen: Desiré Paelinckx 

Externe samenwerking: Europees ECOLAND consortium.

Niettegenstaande er verschil lende typologieën 

bestaan, hebben we in Europa geen systeem dat 

toelaat habitats zonder problemen eenduidig te 

identi ficeren en te karteren. Voor de regelmatige 

beschrijving van de toestand van de natuur en 

voor de rapportering over de voortgang en be- 

schermingstatus van de 'EU-Richtl i jnen-habi- 

tats', is een goede typologie echter noodzakelijk.

Met het Europese project BioHab (Vijfde kader

programma) wordt daarom de huidige EUNIS 

classif icatie (opgesteld voor en gebruikt door het 

Europese Mil ieuagentschap) verder geoperatio

naliseerd. Door systematisch van de be-langri jk- 

ste ecologisch differentiërende m il ieukenmer- 

ken (klimaat, hoogteligging en trof ie- en zuurte- 

graad) uit te gaan, wordt getracht om tot een 

logische opbouw van de typologie te komen. 

Daarnaast worden er duideli jke r ichtl ijnen voor 

de kartering en de identificatie (oppervlakte, be

dekkingen, hoogten) afgesproken en uitgetest in 

het veld. Een koppeling met algemene gegevens 

over biodiversiteit, tenslotte, moet het mogelijk 

maken om de verschil lende typen grondig te on

derbouwen.

Vanuit het IN focussen we ons op de Atlantische 

regio en op de kadering van typologie en karte- 

ringsmethode in het Europese natuurbeleid. Het 

werk wordt hoofdzakelijk verricht in voorberei

ding van en t i jdens in ternationale workshops. In 

2003 werden er zo 5 bijgewoond.
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4.2 ELCAI, het Europees Landschapkenmerken Beoordelingsinitiatief
4.2 ELCAI, European Landscape Character Assessment Initiative

Geert De Blust

Externe samenwerking: Landscape Europe network

Voor de 'Landschapsconventie' van de Raad van 

Europa, de mid term assessment van het Euro

pese landbouwbeleid en de rapporteringen i.v.m. 

de habitatr ichtli jn e.d., hebben de lidstaten een 

degelijk instrument nodig om o.a. de toestand 

van 'cultuurlandschappen' te beschrijven. Daar

naast bl ijkt op heel wat plaatsen de interesse 

voor de 'eigenheid' van het landschap toe te ne

men en wordt het behoud van die specif ieke 

landschapskwaliteiten er gezien ais toetssteen 

voor duurzame ontwikkeling. Er bestaan al ver

schil lende methoden voor 'landschap assess

ment'; met dit project wordt er een overzicht en 

analyse van gegeven. Om ze ju is t te kunnen be

oordelen is het nodig deze methoden in hun be

leidsmatige context te situeren (welke 'sector' 

gebruikt ze en voor welk doei?]. Voorstellen voor 

een verdere optimalisering zul len moeten uit

gaan van de verwachtingen van de gebruikers, 

de 'stakeholders'. Het IN beschri jf t hoe er in 

Vlaanderen gewerkt wordt en coördineert de 

'stakeholder' inbreng. Tijdens 2 Europese w o rk 

shops werd hierover gerapporteerd.



C
um

ul
at

iv
e 

re
la

tiv
e 

fr
eq

ue
nc

y 
(%

)
4.3 Synecologische en syndynamische aspecten van venoevervegetaties in West- 
Europa
4.3 Synecological and syndynamic aspects of softwater shore vegetations in 
Western Europe

Geert De Blust, Maurice Hoffmann

Externe samenwerking: Floris Vanderhaeghe (UGent], Sofie Ruysschaert [UGent], Alfons Smolders (KU Nijmegen), Jan 

van Groenendael (KUN), Jan Roelofs (KUN), Dirk Boeye (freelance wetlandonderzoeker)

In de meeste West-Europese, zwak gebufferde 

wateren (vennen) hebben de karak te r is t ieke  

p lan tensoorten van het waternavelverbond 

(H ydroco tyto-B a lde llion ) een sterke terugval ge

kend, Een trefzekere aanpak van deze problema

tiek vereist een fundamenteel begrip van de 

planten- en populatie-ecologische processen die 

de abundantie van de betrokken soorten op (po

tentiële) standplaatsen verklaren.

In dit project wordt een beeld gevormd van de 

niche van enkele karakteris t ieke venoeversoor- 

ten binnen hun areaal (West-Europa). Een data

set werd samengesteld met een reeks abioti- 

sche meetresultaten (zomer- en wintertoestand) 

en p lan tenecologische gegevens van West- 

Europese venoevers. In 2003 werd deze databank

gefinaliseerd voor Belgische en Nederlandse 

vennen. Analyses zijn gebeurd voor de vrij zeld

zame soort veelstengelige waterbies, waarbij de 

be langr i jks te  sturende variabelen voor haar 

voorkomen zijn bepaald. Een experiment over de 

invloed van het am m onium - en kooldioxidege- 

halte in de waterlaag op een in gecontroleerde 

omstandigheden gesimuleerde venplantenge- 

meenschap is verder gezet tot in de zomer. Hier

bij zijn tevens een tweetal van de gebruikte soor

ten individueel opgekweekt, ter  vergelijking met 

de gemeenschapsbehandeling. Op deze manier 

kan het belang van buurplanten worden nage

gaan. De verwerking van deze gegevens is voor

zien voor 2004.

3.9 to 4.5 4.5 to 6.1 6.1 to 8.3

Surface w ater Summer pH

F iguur 4.3

B e d ekk in gsre sp o ns  van ve e ls te n g e lige  w a te rb ies  

[E leocharis  m u lt ic a u lis ) ten opzichte van de zuurtegraad in 

V laam s-N ederlandse  vennen In = 49I.

Cover response of m any-sta lked  sp ike -ru sh  IEleocharis  

m u lt ic a u lis I to pH in F lem ish and Dutch shallow  so ftw a te r 

lakes In = 49!.

E. multicaulis 

I I HIGH COVER 

FI LOW COVER 

■  ABSENT
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UM De natuurgebiedendatabank, opmaak en onderhoud
UM The Nature Area Database: development and maintenance

Stijn Vanacker

IN-medewerkers in andere cellen: Valérie Goethals, Sophie Vanroose, Jan Van Uytvanck, Désiré Paelinckx, Gisèle 

Weyembergh

Externe samenwerking: Tom Andries [Natuurpunt], Brit Biermans (Provincie Antwerpen], David Beyen [Stichting 

Limburgs Landschap), Marijke Daenen [AMINAL], Myriam De Bie [AM I NAL), Joost Dewyspelaere (Natuurpunt), Greet 

Gommers (Provincie Limburg), Koen Grolus (Natuurpunt], Sara Heerinckx (AMINAL), René Meeuwis (AMINAL), Greet 

Swinnen (AMINAL), Hannelore Van De Wiele (AMINAL), Jens Verwaerde (Natuurpunt), Hedwig Vidts (Hemmis), Marjoleine 

Walewijns (Natuurpunt), Peter Willeghems [AMINAL), Hilde Willems (Provincie Vlaams-Brabant],...

In het kader van het strategisch project "Mil ieu 

Management Informatie Systeem" van het ka

binet Leefmil ieu werd in 2001 gestart met de op

bouw van de natuurgebiedendatabank. Dit pro

ject betreft de opbouw van één gemeenschappe

lijke databank van de natuurgebieden beheerd 

door het Vlaams gewest (voorlopig enkel Aminal 

afd. Natuur), de terreinbeherende verenigingen 

en de provincies.

In 2003 werd verder gebouwd aan de webappli

catie. Volgende luiken werden afgewerkt:

'Het afsluiten van een huur-  of gebruikersover- 

eenkomst',

'Het beheren van aankoopsubsidies voor de e r

kende natuurverenigingen';

Er werd ook gestart met de programmering van 

de rapportagemodule.

In 2003 is veel tijd gespendeerd aan het conver

teren van bestaande data om ais input te kunnen 

gebruiken in de nieuwe applicatie. Dit zou in 

2004 moeten aflopen.

Er werd ook gestart met de bouw van een geo- 

loket rond de natuurgebiedendatabank. Dit on

derdeel zit momenteel in testfase en zou tegen 

half 2004 operationeel moeten zijn.

Om alle gebruikers, die op die verschil lende 

plaatsen werken, te bereiken werd ook gewerkt 

aan een dis tr ibutie l i js t en een vorm van nieuws- 

briefsysteem. Daarnaast werd er nogal wat over

leg gepleegd en opleiding gegeven 'ten velde'.

'Het opmaken van een erkenning- of oprich- 

tingsdossier'.

! Nii

DATABANK'
, AFMELDEN I GEBRUIKER i V a na c to r S titn (Centra l« DB-Beheerder | Afdeling Natuur - W ert-V laanderen) HELP j

O  B a s is m e n u  (BASISMENU)

_______________ Overzicht procestdken die to eganke lijk  zijn  vo o r u w  profie l
H7!M3 j.i.\ W Ê^KlÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKK ÊÊIÊiÊÊÊtÊ IÊÊÊKÊUÊi

B e h e re n  v a n  b a s i s g e g e v e n s .
Be h e e r  v a n  yis ie g eb isder»
Beheer van deelgebieden 
B eh .e .e r.y ao -k ad astra le  p e rc e le n  
Be h e e r  y a n  persQ p ns.qe a ey .ens 

___________ B e h e e r  v a n  o ra a n is a t ie g s o e Y e n s___________________________________________________________________
V o o rb e re id e n  v a n  d e  a a n k o o p .

Qpvolaen van de an tw oorden van de e i g e n a a r s _________________________________

A a n k o p e n  v a n  h e t  g e b ie d .
___________ A a n k o o p p r o i e c t e n _________________________________________________________________________________

A fs lu ite n  v a n  o v e re e n k o m s te n .
___________ P o s te l le n  v an  e e n  h u u r-  o f a eb ru ik sQ y e re e n k o m s t_________________________________________________

O p m a k e n  v a n  e e n  e rk e n n in g -  o f o p r ic h t in g s d o s s ie r .
__________ P oste llen van een volledig dossier____________ _______________________________________________

V e r le n e n  v a n  e e n  o ff ic ie e l s ta tu u t  a a n  e e n  n a tu u rg e b ie d  ( a i s  e r k e n d /V la a m s  n a tu u r r e s e r v a a t ) .
Ontvankelijk en volledig verklaren van he t dossier 

__________ Formuleren van de deeladviezen_______________ _____________________________________________

a.ininïpnm rr.nan.ii.1 n,’n i
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4.5 Systematiek van natuurtypen voor de biotopen pioniersgemeenschappen, 
ruigten, zomen, mantels en struwelen
4.5 Development of a system of nature types for the biotopes pioneer communi
ties, roughage, woodland edges and scrubs

Maurice Hoffmann

IN-medewerkers in andere cellen: Desiré Paelinckx, Wouter Van Landuyt 

Externe samenwerking: Birgit De Fré (UGent), Arnout Zwaenepoel (WVI)

Natuurtypen worden afgebakend op basis van een 

vegetatietypologie. Ais basis hiervoor werd in de 

voorbije jaren de vegetatiedatabank Vlavedat op- 

gebouwd, inmiddels bestaande uit meer dan

26.000 vegetatieopnamen. De eerste afbakening 

van natuurtypen gebeurde op basis van de aan

wezigheid van verbondskensoorten zoals ver

meld in 'De Vegetatie van Nederland' en enkele 

relevante Vlaamse of Nederlandse publicaties.

Aan de hand van de geanalyseerde dataset kon

den niet al le in Vlaanderen aanwezige typen ge

ïdentif iceerd of voldoende onderbouwd worden. 

De typen die toch onderscheiden kunnen w o r

den, zijn beschreven aan de hand van algemene 

kenmerken, f lora, ontstaan en beheer, voorko

men en verspreiding en biodiversiteit.

De behandeling van deze laatste reeks van 

Vlaamse natuurtypen in een totaal van 10 projec

ten betekent dat nu een vrij vol ledig beeld be

staat van de natuurtypen in Vlaanderen. Door de 

veelheid aan benaderingen is er nu echter nog 

nood aan een uniformiserende synthese die het 

geheel voor de dagdageli jkse gebruiker over

z ichte li jk  en toepasbaar maakt. Ontbrekende 

schakel in het geheel bl ij f t de beschrijving van 

de ruderale gemeenschappen en de summiere 

behandeling van de bosgemeenschappen.

F iguur 4.5

.S oorten rijke  akkeronkru idengem eenschap  (partim  Caucalidion 

p la tyca rp il m et sp iege lk lok je  en grote klaproos lakke r op s ten i

ge, k a lk r ijk e  leem  m e t tw e e s la g s te ls e l, akkerre se rva a t 

Katerspoe l, Hoegaarden: fo to Robin Guelinckx)

S pecies-rich  weed com m un ity  w ith  Legousia specu lum -veneris  

and Papaver rhoeas (fie ld  w ith  a lte rn a te  ro ta tion  on stone-rich , 

lim e -r ic h  loam , fie ld  reserve Katerspoel, Hoegaarden: photo 

Robin G uelinckx).
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4.6 Laaglandheiden van België
6.6 Lowland heath in Belgium

Geert De Blust

Externe samenwerking: Rein Brys (KULeuven), Joke Govaerts (Hogeschool Gent)

In het Vlaams natuurreservaat 'De Kalmthoutse 

Heide' wordt reeds meer dan 25 jaar met scha- 

penbegrazing gewerkt. Om de effecten, voorna

melijk op de mate van vergrassing te kunnen be

studeren, zijn verspreid in het reservaat verschil

lende plekken voor begrazing uitgerasterd. Dit 

jaar werd de biomassa en de productiecapaciteit 

van Pijpenstro binnen en buiten de rasters verge

leken (e indwerk Joke Govaerts, Hogeschool 

Gent). De effecten zijn niet eenduidig. Boom- 

opslag wordt overal wel tegengehouden en de 

plantenrijkdom neemt iets toe. Maar de biomas

sa van Pijpenstro in de onbegraasde situaties kan 

zowel gelijk, groter of lager zijn dan in de be

graasde plekken. Wat wel duideli jk is, is dat de 

reproductiecapaciteit door begrazing li jk t toe te 

nemen. Omgerekend naar een volledige Pijpen

stro bedekking, is het aantal bloeistengels op de 

begrazen plaatsen minstens t ienmaal hoger dan 

in de overeenkomstige onbegraasde plaatsen. Bij 

lage begrazingsdensiteiten of bij erg late begra

zing, waarbij de schapen de bloeistengels niet 

meer eten, kan hierdoor een enorm zaadaanbod 

ontstaan. Aangezien er door de begrazing weinig 

strooisel tussen de Pijpenstropollen zal liggen, 

bestaat de kans dat heel veel zaad kan kiemen en 

dat zo de vergrassing toeneemt.

F ig u u r  4 .6

A anta l b loe is tenge ls  van P ijpenstro  per 1600 cm? bij 100% 

P ijpenstrobedekking . N iet begrazen /  Begrazen.

N um ber of Purple  m oorgrass cu lm s per 1600 cm? at 100% 

cover of Purp le  m oorgrass. Ungrazed /  Grazed.

Aantal bloeistengels Pijpenstro per 1600 cm 1 bij 100%  
Pijpenstrobedekking

nat (n=28) vochtig (n=20) droog (n=16)

BI niet begrazen 
■  begrazen
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4.7 Systeemonderzoek Grensmaas
4.7 Research on the Common Meuse river rehabilitation project

Geert De Blust, Alexander Van Braeckel, Krís Van Looy

Externe samenwerking: Jo Severyns en Hilaire De Smedt (VUB), Joep Fourneau en Patrick Meire (UAntwerpen), Ann Van 

den Broek |IBW), Marniks Maris en Bart Peters (Maaswerken, Nederland), Noël Geilen en Wendy Liefveld (RIZA, 

Nederland)

ECODYN model

De rapportage van het Cumulatieve Onder-zoek 

voor de V laams-Nederlandse projectingrepen 

die uitgevoerd (zullen) worden langs de Grens

maas, werd aangegrepen om het langjarige on

derzoek van het IN te bundelen in een ecologi

sche modellering. Deze voorspelt  de ontw ikke

lingen in het gebied over een periode van 50 jaar 

na de ingrepen. Dit model, ECODYN, koppelt de 

resultaten van verschil lende onderzoeksfacetten 

in één dynamische modellering. Op deze manier 

kunnen de verschil lende ecologische ontw ikke

l ingen die in de modules 'Successie', 'Bos', 

'Pionier' en 'Begrazing' gesimuleerd worden, met 

e lkaar in verband worden gebracht. Naast de 

voorspell ing van de ontwikkeling van het gebied 

(zie f iguur), geeft het model ook inzicht in de ef

fecten van ingrepen, in de ru imte li jke samen

hang van riv ierdynamiek, vegetatie- en bosont

wikkeling en beheer. Op basis hiervan kan be

slist worden hoe de vanuit r iv ier- en natuurbe- 

heeroogpunt gewenste verdeling in vegetatie- 

s t ruc tuu r  bekomen kan worden.

Voor het nieuwe pilootproject Meeswijk en de 

bestaande p i loo tpro jecten 'Meers ' en 'De 

Groeskens', werden in 2003 monitor ing-meet- 

netten opgezet en onderhouden naar de on tw ik

kelingen van vegetatie en loopkevers. Het doei is 

een evaluatie te geven van de ontwikkeling en 

inrichting in deze projecten.

Het onderzoek naar de loopkevers op de grind- 

banken en oevers, de bos- vegetatieontwikkeling 

op de Maasoevers en de relatie met de rivierdy

namiek, werd gerapporteerd in het rapport van 

het Cumulatie f Onderzoek en in vaktijdschriften 

en col loquia. Het ecohydrologische onderzoek 

dat in sam enw erk ing  met de Universite it  

Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel werd 

uitgevoerd, werd in een eindrapport gebundeld.

In de Internationale Maascommissie trekt het IN 

de Werkgroep Ecologie, waarin het beheer van 

de Gemeenschappeli jke Maas tot voorbeeld 

strekt voor de andere lidstaten. In 2003 werden 

tevens de proceedings van het 1e internationale 

wetenschappelijke Maassym-posium afgewerkt.

F iguur 4.7

E indbeeld van de ECODYN m ode lvoorspe lling  van het 

C um u la tieve  V la a m s-N e d e rla n d se  O ntw erp  voor de 

G rensm aas na 50 ja a r on tw ikke ling .

F inal p resen ta tion  of the  ECODYN m ode l pred iction  of the 

C um ulative  F lem ish -D utch  Design fo r the Common Meuse 

r ive r a fte r 50 years of developm ent.
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4.8 Beheersmonitoring langs de Grensmaas
4.8 Monitoring of nature management along the Common Meuse

Alexander Van Braeckel, K ris Van Looy

Externe sam enw erk ing: Margot Van H ellem ont lUGent]

Binnen het Grensmaasproject loopt een begra- 

zingsonderzoek naar het effect van het gevoerde 

natuurl i jke begrazingsbeheer in de pilootterrei-  

nen langs de Grensmaas. De resultaten van dit 

onderzoek werden ingepast in het ECODYN mo

del, ais een weergave van de ru imte li jke impact 

van de grote grazers op de vegetatiestructuur 

doorheen de tijd (zie f iguur). Basis hiervoor

vormt de ru im te li jke analyse van beschikbaar

heid en ru im te li jke configuratie van foerageer- 

gebieden, naast de selectie-indices die voor de 

verschil lende ecotopen afgeleid werden.

F iguur 4.8

Voorspelde in te n s ite it van jaa rrond  begrazing I 0: laag; 1: 

norm aa l, 2: hoog ] in een deel van het C um u la tie f on tw erp- 

gebied op basis van se lectie  van ecotopen en ru im te lijke  

con figu ra tie  van e lk  deelgebied.

Predicted in tens ity  of year round grazing in a part of the 

C um ulative  Design site , based on se lection  fo r ecotypes 

and sp a tia l con figu ra tion  of patches

Grazerintensiteit in een deelgebied van het CoA

012850 500 750 1.000
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4.9 Ecosysteemvisie voor de Kalkense meersen en het Berlarebroek
4.9 Ecosystem approach of Kalkense Meersen and Berlarebroek

Maurice Hoffmann

IN-medewerkers in andere cellen: Wouter Van Landuyt, Jan Van Uytvanck.

Externe samenwerking: Leen Martens en Tine Degezelle (UGent). Barbara Janssens , Tineke Kongs, Bart Vercautere 

(Haskoning), Johan Heirman.

Het begri jpen van de ecosysteemwerking van de 

Kalkense meersen, Bergenmeersen en het 

Berlarebroek ais model voor de meersgebieden 

langs het zoete deel van de geti jbeïnvloede 

Schelde en het omliggende riv ierlandschap (in

f i l t ra t ie -  en kwelgebieden) is de primaire doel

stell ing van deze studie, met dien verstande dat 

de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor 

de 'typische' natuur bekend zouden worden. 

Daarbij werd de nodige aandacht besteed aan de 

vergelijking van de tegenwoordige toestand en 

de toestand van de vegetatie in de jaren tachtig. 

Vertrekkend van deze abiotische en biotische 

uitgangssituatie worden scenario 's ontwikkeld, 

die gegeven een bepaalde, meesta l hydrologisch 

ingreep, voorspellen welke natuurtypegroepen 

tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Voor het 

studiegebied werden drie scenario's uitgewerkt, 

kort te omschrijven ais 1. vernatting van het hele 

gebied door grondwaterstandverhoging tot 20 

cm onder het maaiveld, 2. grotere riv ierdyna- 

miek, met seizoenale overstroming en 3. combi

natie van getijwerking in deelgebieden langs de 

Schelde en open water in het Berlarebroek.

De abiotische afbakening van de natuurtype

groepen gebeurde p r im air  op basis van hydrolo

gische kenmerken (duur van winterse overstro

ming, laagste grondwaterstand in de zomer) en 

bodemkundige kenmerken (textuur, voedselr ijk- 

dom), de binnen elke natuurtypegroep te ver

wachten natuurtypen werden be-paald aan de 

hand van het beheer (maai- en/of kapbeheer, 

begrazing, niets doen, ...).

F iguur 4.9

Verandering in de ind ica torw aarde voor het natuurtype  dot- 

te rb loem gras land  voor percelen van de Kalkense m eersen 

die in 1983 (H eirm an] en in 2002 (M artensi werden opgeno

men. De n a tuurtype -ind ica to rw aa rde  werd bepaald aan de 

hand van de m ate w aarin  ind ica to rsoorten  voor het desbe

tre ffende natuurtype ih de percelen w erden aangetro ffen .

Changes in ind ica to r value fo r the C alth ion p a lu s tr is  com 

m unity  in the parce ls of the Kalkense M eersen tha t were 

investigated in 1983 (Heirm an) and 2002 (M artens). The 

ind ica to r value is obtained from  the presence of specific  

ind ica to r species fo r Calth ion vegetation.
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6.10 Ecologisch onderzoek in het kustduinecosysteem, overzicht van de biodiversi
teit aan de Vlaamse kust
6.10 Ecological research in coastal dunes, biodiversity overview of the Flemish 

coast

Sam Provoost

Externe samenwerking: Dries Bonte (UGent)

In 2003 werd de Laatste hand gelegd aan het 

boek "Levende duinen", een overzichtswerk over 

de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Dertig 

auteurs werkten er aan mee.

In het boek komen ca. 3600 taxa aan bod, naar 

schatting 20 % van het totale aantal soorten aan 

de Vlaamse kust. De kustspecif ic ite it  b l ijkt voor

nameli jk  tot uiting te komen in slik, schorre, 

stuifduin, mosduin en jonge panne. De specif ie

ke soorten zijn gebonden aan de dynamiek van 

zee en wind, de stressfactoren zout, droogte en 

kalk en het kenmerkende (micro)klimaat. 

Globaal genomen vinden we 60 tot 60 % van de 

soorten in Vlaanderen ook terug aan de kust. 

Kranswieren, broedvogels en landslakken zijn 

beter dan gemiddeld vertegenwoordigd; veel 

levermossen blijken de kust te mijden.

De belangri jkste trend in de soortensamenste l

ling die zich de voorbije eeuw voordeed, is gere

lateerd aan de globale verschuiving van een 

open naar een gesloten, verstruweeld duin land

schap. Deze veranderingen zijn vrij goed gedo

cumenteerd voor vaatplanten, broedvogels, dag

vlinders, sprinkhanen en kranswieren. Ook de 

uitbreiding van zuidelijke soorten en exoten en 

de effecten van verdroging en recreatie is uit ge

gevens van minstens één van de taxonomische 

groepen af te leiden.

De internationale natuurbehoudsverantwoorde- 

li jkheid voor de Vlaamse kustduinen, slikken en 

schorren schuilt  in een beperkt aantal soorten 

van het dynamische kustlandschap. Voor de eva

luatie van natuurwaarden is vooral het regionale 

niveau van belang. Een kader voor de opvolging 

van de 'toestand van de biodiversiteit'  aan de 

kust omvat het opmeten en bijhouden van een 

reeks omgevingsvariabelen en soortenwaarne

mingen op verschil lende niveaus. We onder

scheiden de algemene soorteninventarisaties op 

niveau van k i lometerhok, detailkartering van een 

selectie van aandachtssoorten en proefvlakon- 

derzoek. Het gebruik van habitatmodellen ten

slotte, vormt één van de ui tdagingen voor het 

soortgericht onderzoek in de toekomst.
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F iguur 4.10

K us tspec ific ite it van ve rsch illende  organ ism engroepen aan 

de hand van to taa l aantal soorten  in V laanderen (tussen 

haakjes) en het aan ta l soorten aangetro ffen  aan de kust, 

m et aanduiding van ku s tsp e c ific ite it (exc lus iv ite it) en kust- 

p referentie .

C oasta l s p e c ific ity  o f .d iffe re n t taxonom ie  g roups, 

expressed as to ta l num ber of species in F landers (between 

brackets), along the coast, coasta l spec ific ity  and coasta l 

preference.

Kranswieren (14) 

Broedvogels (193) 

Landslakken (120) 

Slankpootvliegen (260) 

Sprinkhanen (46) 

Loopkevers(352) 

Vaatplanten (1324) 

Korstmossen (337) 

Zoogdieren (63) 

Dagvlinders (50) 

Amfibieën & reptielen (17) 

Spinnen (608) 

Bladmossen (378) 

Libellen (60) 

Dansvliegen (255) 

Mieren (60) 

Levermossen (123)

X ■  Specifiek
□  Preferent
□  Kust
□  Vlaanderen

20 80 100
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¿.11 De impact van habitatdegradatie en fragmentatie op kwetsbare plantenpo- 
pulaties in agrarisch gebied. 
¿.11 The impact of habitat degradation and fragmentation on vulnerable plant 

species in agricultural landscapes

Geert De Blust

Externe samenwerking: Rein Brys, Hans Jacquemyn en Martin Hermy IKULeuven]

Een deelaspect van het onderzoek omvat een stu

die naar de invloed van verschillende beheersvor

men op de populatiedynamiek (verjonging, groei 

en overleving) van de Gulden s leute lb loem 

IP rim u la  veris) in een experimentele opzet. Aan

gezien veel graslandsoorten voor hun overleving 

afhankeli jk zijn van door de mens geïnduceerde 

verstoring, is de verspreiding van veel soorten 

dan ook gerelateerd aan patronen van t rad i t io 

neel landgebruik.

Uit de resultaten van dit beheersexperiment 

komt duideli jk  naar voor dat de populatiedyna

miek en groeisnelheid van P. veris sterk kan 

worden bepaald door het gevoerde beheer. A l

gemeen is het tot bloei komen van vegetatieve 

adulten de transit ie in de levenscyclus van P. 

veris die het sterkst kan worden gestuurd d.m.v. 

het gevoerde beheer. Het beheer is dus verant

woordeli jk  voor het grootste aandeel in de varia

tie die werd geobserveerd in de populatiegroei- 

snelheden. Maaien in de herfst bl ijkt algemeen 

het beheer te zijn dat de populatiegroeisnelheid 

het meest positief beïnvloedt. Eveneens opval

lend is dat het t i jds t ip  van verstor ing zeer 

belangri jk  is. Zo b l i jk t im mers dat maaien in de 

zomer m inder gunstig is dan maaien in het 

najaar. Ook komt duideli jk  naar voor dat wan

neer begrazing te vroeg in het vegetatieseizoen 

wordt toegepast, het kan leiden tot een afname 

in de populatiegrootte, doordat het tot bloei ko

men wordt be lemmerd. Doordat maaien van 

kleine graslandrelicten echter vaak een t i jd - en 

geldrovende beheersoptie is, is begrazing (vanaf 

begin ju l i  of later) in de meeste gevallen aange

wezen.

Tot slot werd in dit onderzoek de nefaste invloed 

van het laten verruigen van de vegetatie door het 

ontbreken van enige vorm van verstoring duide

lijk. Het laten verruigen van kalkgraslandrelic- 

ten moet dus worden vermeden door de zeer 

negatieve invloed op de populatiegroeisnelheid 

en v ital iteit  van P. veris  en andere typische soor

ten van deze graslanden.

ï.

o.

o.

8
Zomer maaien 
Herfst maaien 
Begrazing 
Niets doen

6

4

2

1 9 9 9 -2 0 0 0  2 0 0 0 -2 0 0 1  2 0 0 1 -2 0 0 2  2 0 0 2 -2 0 0 3

J a a r o v e r g a n g
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Populatiegroeisnelheden* van gulden sleu te lb loem  onder verschillende beheersvormen (maai

en in de zomer, maaien in de herfst, begrazing en niets doen) van 1999 to t 2003.

* staat voor ?, een integrerende maat die veranderingen in to taa l aantal exemplaren, reproduc

tie f succes en verjonging weergeeft. Deze maat w ord t berekend door twee opeenvolgende 

groeiseizoenen te vergelijken. De grote toename van X van 2001 naar 2002 is het gevolg van 

gunstige k lim ato log ische omstandigheden.

Population grow th* of P rim ula veris  w ith  d iffe rent m anagem ent measures (sum m er cutting, 

autum n cutting, grazing and ’no m anagem ent') in de period 1999-2003.

* stands for ?. an integrated measure for changes in the to ta l num ber of individuals, reproduc

tive success and rejuvenation. This measure is calculated by comparing two successive grow

ing seasons. The increase of X from  2001 to 2002 is due to favourable c lim ato log ica l conditions.
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4.12 Voedselkwaliteit in functie van begrazingsbeheer
4.12 Forage quality for ungulates at low-productive nature conservation sites

Maurice Hoffmann

Externe samenwerking: Eric Cosyns, Else Demeulenaere en Frieke Heens, Ataollah Ebrahimi (UGent]

Met het oog op het bepalen van de voedselkwali

teit van plantensoorten en habitats in begraasde 

natuurgebieden, die vaak gekenmerkt worden 

door landbouwkundig minder interessante ge

wassen en waarvoor gegevens over voedings

waarde dan ook grotendeels ontbreken, werden 

gegevens verzameld in de begraasde duingebie

den, het Hageven en het Bos t 'Ename. Deze drie 

gebieden vertonen onderling nauweli jks over

eenkomsten, maar worden wel alle drie be

graasd met paarden en/of runderen. Om de 

draagkracht en geschiktheid van die terreinen 

voor dergelijke grote hoefdieren te bepalen werd 

de voedingswaarde bepaald van de voorkomende 

globale habitats. Deze reeks zal naar de toe

komst toe verder worden uitgebreid om de 

draagkracht van natuurgebieden voor begrazing 

in het algemeen en per diersoort te kunnen in

schatten. Er werd een voorlopig conceptueel 

model uitgewerkt waarin de parameters die de 

draagkracht voor begrazing bepalen werden 

ingewerkt. Dit betreft niet alleen voedselkwali

te it -  en kwantiteitparameters, maar ook para

meters in functie van voedselbeschikbaarheid, 

intr insiek diergedrag, dierbehoeften, plantsma- 

keli jkheid drinkplaatsvoorzieningen, vegetatie- 

ontwikkeling, bodemerosie, enz.
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Gem iddelde vertee rbaarhe id  (%DOM) voor rund van de ve r

sch illende  voedselk lassen in la) Bos t'E nam e en (b) het 

Hageven.

Mean d ig e s tib ility  (%DOM) fo r ca ttle  of d iffe re n t food c lass 

es in (a) Bos t'E nam e and (b) Hageven.

89



4.13 Habitatgebruik en foerageerstrategie van grote herbivoren in kleinschalig 

kustduinlandschap
4.13 Habitat use and foraging strategy of large herbivores in a small-scaled dune 

landscape

Maurice Hoffmann

Externe samenwerking: Indra Lamoot (UGent)

Het onderzoek naar het habitatgebruik en foera- 

geergedrag van grote herbivoren maakt deel uit 

van de wetenschappelijke opvolging van het be- 

grazingsbeheer in de Vlaamse kustduinen. Dit 

project kwam in 2003 in een finale fase. Hier

onder volgen enkele resultaten van deze studies.

Paarden, die vrij  foerageren in grote, heterogene 

gebieden, blijken geen latr inegedrag te verto

nen, dit in tegenstelling tot paarden gestatio

neerd in kleinere weides. De ru imte li jke ver

spreiding van de el im inatie  door paarden is zeer 

sterk gecorreleerd aan de ru imte li jke versprei

ding van het graasgedrag.

Een kudde Shetland pony's en een groep Schotse 

Hooglandrunderen grazen samen in Westhoek- 

Zuid. Omwil le van de intr insieke verschil len tus

sen paarden en runderen, worden verschillen in 

foerageergedrag en habita tgebruik verwacht. 

Zowel de runderen ais de pony's grazen veel in 

de verschil lende grazige vegetaties, te rw i j l  het 

s truweel en het bos m inder begraasd worden. 

Toch blijkt dat de pony's veel meer hun foera-

geeractiviteiten concentreren in de grazige ve

getaties en dat de runderen vaker in het s t ru 

weel en het bos foerageren. De dieetsamenstel- 

ling is verschil lend tussen beide diersoorten en 

varieert tussen de seizoenen en is ook bepaald 

door het habitattype waarin gegraasd wordt. 

Over het hele jaa r  ziet het dieet van runderen er 

globaal ais volgt uit: 81% grasachtigen, 10% 

kruiden en 9% houtige planten, het dieet van de 

pony's omvat globaal 94-% grasachtigen en 6% 

kruiden. De pony's in de Westhoek eten uiterst 

zelden van houtige planten.

De ezels in de Houtsaegerduinen spenderen 56% 

van hun tijd aan grazen, wat minder is dan Shet

land pony's, Hafl ingers en Koniks, die grazen in 

naburige duinsystemen. Ook de ezels grazen het 

meest in grazige vegetaties, maar gedurende 

een periode van drie jaar verhoogden ze de foe- 

rageerti jd  in het struweel, vnl. in de herfst en 

winter. De ezels consumeren vooral grassen en 

zegges (80%). Kruiden en houtige planten vor

men elk 10% van het dieet.

Habitatgebruik

Schots Hooglandrund

Shetland pony

L L
F iguur 4.13

P roportie  van de g raasduur gespendeerd in e lk  habitattype 

(grazige vegetatie , s tru w ee l en bos), voor runderen en 

pony's.

P roportion  of grazing tim e  spent in each hab ita t type 

(grassy vegetation, scrub and woodland), fo r both cattle  

and ponies.

grazige veg. struweel bos
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L A L  Endozoöchore zaadverbreiding en bet belang ervan voor het natuurbehoud 

L A L  Endozoochorous seed dispersal and its importance for nature conservation

Maurice Hoffmann

Externe samenwerking: Eric Cosyns en Adeline Delporte (UGent)

Het natuurbehoud wordt geconfronteerd met 

een hoge mate van habitatfragmentatie binnen 

de resterende halfnatuurl i jke landschappen. De 

kleine oppervlakte en de hoge isolatiegraad van 

de meeste rel icten houden een risico in voor de 

overlevingskansen van vitale populaties wegens 

abiotische, demografische of genetische sto- 

chasticitei t, verl ies aan genetische variatie, ge

reduceerde diasporeproductie en inteelt.  De 

combinatie van ongeschikte m il ieuomstandighe- 

den en de beperkte m igratiemogeli jkheden kun

nen soorten lokaal doen uitsterven. Dispersie

mogelijkheden zijn daarom cruciaal voor de over

leving van plantensoorten op de lange termijn.

In een vier jaar lopend onderzoek werd aandacht 

besteed aan de potentiële bijdrage van endozoö- 

chorie door hoefdieren tot de d ispers iemogeli jk

heden van graslandplanten. Daarbij werd onder

meer onderzocht van welke plantensoorten de 

zaden kiemkrachtig  bleven na passage door het 

maagdarmstelsel,  hoeveel zaden er verloren 

gaan tijdens die passage, en in welke mate zaai

lingen overleven in een veldsituatie.

Het aantal plantensoorten waarvan de zaden de 

maagdarmpassage overleefden bleek verbazend 

hoog (ca. 25 % van de in het terrein ooit waarge

nomen plantensoorten bleken k iem kracht ige  

zaden in de mest te vertonen]. Uit een voederex- 

periment bleek wel dat er zeer veel zaden verlo

ren gaan ti jdens die passage (75 tot 100% over

leefde de passage niet), maar ook dat versch il

lende plantensoorten zeer verschil lende overle- 

vingspercentages vertonen. In veldomstandighe- 

den blijkt verder dat endozoöchorie wel degelijk 

signif icant bi jdraagt tot de vestiging van kiem- 

planten, zeker onder omstandigheden waarbij 

de vegetatie vooraf werd geplagd.

Zeker wanneer ook epizoöchorie in ogenschouw 

wordt genomen, werd aangetoond dat hoefdie

ren en andere zoogdieren een signif icante b i j

drage kunnen leveren tot de verbreiding van dia- 

sporen van planten. Daarenboven zijn er aanwij

zingen dat die verbreiding niet willekeurig maar 

in zekere mate gericht gebeurt (wegens vaak vrij 

uitgesproken habitat- en dieetvoorkeur van de 

dieren], en dat daarmee de kans dat zaden via 

zoogdier-zoöchorie op een geschikte k iemplaats 

terechtkomen groter is dan bij andere, niet 

gerichte verbreid ingsmechanismen.

I 3
I 2
"5
I 1

O

F iguur UAU

Het cu m u la tie f kiem succes (percentage van het o o rsp ro n ke lijk  gevoederd 

aanta l k iem bare  zaden) op basis van 19 p lan tensoorten , w aarvan de zaden 

w erden gevoederd aan e lk  van de d ie rsoorten .

The cum ula tive  abso lu te  germ ina tion  success (expressed as the percen t

age of the  to ta l num ber of germ inab le  seeds in it ia lly  fed) based on 19 p lan t 

species w hich  were fed to each an im a l species.

Sheep ■ C atti« ■ + H o rs « —**— Rabbit » — Donkey |

6 12 24 36 48 72 96 120

R etentie tijd  van kiemende zaden <h)
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4.15 Evaluatie van beheersmaatregelen om de ecologische waarde van populie 

renaanplantingen te optimaliseren
4.15 Evaluation of managements practices to optimise biodiversity in poplar plan 

tations

Luc De Bruyn

Externe samenwerking: Noël Lust (UGent); Arne Verstraeten en Luc De Keersmaeker (IBW)

De doelste ll ingen van het project zijn:

opmaak basisstatistiek van de ecologische 

waarde

*  evaluatie effect van aanplanten van een on- 

deretage op de migratiemogeli jkheden van (cli- 

maxlsoorten

*  evaluatie van de potenties om op m iddellan

ge term ijn  populierenaanplantingen om te vor

men tot gemengde bossen

*  evaluatie impact van kaalslag op (climax) 

soorten en de veerkracht van populaties van de

ze soorten

*  uitwerken beslissingsmodel voor opstellen 

beheersplannen

Daar waar 2001-2002 vol ledig gewijd waren aan 

het verzamelen van de veldgegevens werd in 

2003 dit materiaa l geïdentificeerd. Dit gebeurde 

ondermeer met een aantal externe experten. Er 

werd ook begonnen met het opstellen van een 

beslissingsmodel dat de boseigenaars moet on

dersteunen bij het opstellen van hun beheers

plannen. Voor elk mogelijk scenario of streef

doel, gaande van opbrengstbos tot natuurbos, 

wordt een optimaal beheer voorzien dat de bio

diversiteit optimaliseert.

Aangezien de identificatie door de externe v r i j 

w i l l igers  meer tijd inneemt dan oorspronkeli jk 

verwacht, werd het einde van het project uitge

steld tot eind mei 2004-.
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P o p u lie re n aa n p la n t m e t r ijk e  b os flo ra  en -fauna  

IM uizenbos te Ranst).

Poplar p lan ta tion  w ith  rich  flo ra  and fauna IM uizenbos at 

Ranst)
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: : Cel 5 : :
N a t u u r o n t w i k k e l i n g  en na t uu r be l e i d

De cel na tuu ro n tw ikke l ing  en na tuurbe le id  w i l  in het complexe proces van voorbereid ing 

en u itvoer ing van het na tuurbe le id  in V laanderen de nodige w e tenschappe l i jke  onde r

steun ing bieden, hoofdzake l i jk  ge r ich t  op het gebiedsgericht natuurbeleid. De cel is 

daartoe voo ra l act ie f  rond het ru im te l i jk  beleid (a fbaken ingsprocessen) voor na tuur,  het fo rm u 

leren van gebiedsvis ies voor deze na tuu r  en vervo lgens het onders teunen en adviseren van con

crete na tuu r in r ic h t in g  of andere acties voor n a tu u ro n tw ikke l ing  of -beheer.  Dat deze onderl ing 

nauw sam enhangende be le idsprocessen gezam en l i jk  kunnen begele id worden vanuit  de cel v e r 

hoogt de garan t ie  op een e ff ic iënte be le idsonders teun ing.

De ac t iv i te i ten  hebben voo rna m e l i jk  be trekk ing  op het bijeenbrengen, integreren en op maat 

vertalen van w e tenschappe l i jke  kennis uit ve rsch i l lende  onderzoeksdom e inen  in bru ikbare  

adviezen en docum enten , ten dienste van overheden en adm in is t ra t ies .  A ldus pos it ioneer t  de cel 

zich, sam en m et de cel NARA, a is een horizontale onderzoekseenheid binnen het IN en vo rm t ze 

een " in terface ' '  tussen enerz i jds  de kennis en de diverse na tuurda tabanken op het IN en an de r

zijds de p ra k t i jk  van het beleid.

Deze “ in te r fa c e " - fu n c t ie  kom t het best to t  zijn recht via een s t ru c tu re le  sam enw erk ing  met de 

" k la n t ” (overheden en adm in is tra t ies ) ,  zodat een zeke r  " p a r tn e rs h ip ” to t  stand kan komen en 

goed kan ingespee ld worden op de concrete vragen die r ijzen bij het p lannen en uitvoeren van 

het bele id. De recents te gegevens en n ieuwste inz ichten kunnen zo steeds worden aangere ik t 

om een vernieuwend beleid te onders teunen. M om en tee l bestaan derge l i jke  sam e nw erk in gsve r

banden m et A fde l ing  Natuur,  AWZ afdeling Beleid, AROHM afde l ing  R u im te l i jke  P lanning en het 

p rov inc iebes tuu r  van W est-V laanderen.

Doordat de cel d icht bij het bele id staat, kunnen ten behoeve van de beleidsevaluatie (b.v. NARA] 

ind ica toren voor het complexe geb iedsger ich t  na tuurbe le id  m ee tb aa r  en aanschouw e l i jk  worden 

gem aakt.  Deze kennis kan dan opn ieuw ten d ienste worden geste ld van de be le idsvoorbereid ing 

en -u i tvo e r in g .



De verschil lende projecten binnen de cel NOB kunnen gegroepeerd worden in de volgende thema's:

*  Adviesverlen ing en w e tenschappe l i jke  onderbouw ing  m.b.t.  het ru im telijk beleid (afbakening 

van gebieden) en de b i jho rende in s tru m en te n  voor het geb iedsger ich t  na tuurbe le id .  Deze ac t iv i

te iten hebben on de rm e e r  doo rw e rk in g  naar afbaken ing en im p lem en ta t ie  van VEN/IVON, 

Natu ra2000-gebieden en ru im te l i jk e  u i tvoer ingsp lannen.

*  Opmaak en onderbouw ing  van ecologische gebiedsvisies en fo rm u le re n  van n a tu u rs t ree f-  

beelden, m et oog voor de nood to t onder l inge  a fs tem m ing  met andere, aangrenzende of over

lappende gebiedsvis ies. Deze act iv i te i ten  hebben o n de rm ee r  doo rw erk ing  naar de opm aak van 

na tuu rr ich tp lannen ,  beheers -  en in r ich t ingsp lannen, bekkenbeheerp lannen , r ich tp la nne n  voor 

land in r ich t ing  enz.

*  S t im u le ren  en adviseren van de aan deze vis ies gekoppe lde natuurontwikkeling en aange

past natuurbeheer, m et inbegr ip  van m on ito r ing  en (ad-hoc) onders teunend, p ra k t i jk g e r ic h t  

onderzoek. Beide laatste  zijn noodzake l i jk  om te toetsen of de vooropgeste lde n a tuu rs t ree fb ee l-  

den bere ik t  worden en om steeds te streven naar een zo accuraat m oge l i jke  adviesverlen ing. 

Deze act iv i te iten hebben a f f in i te i ten  of doo rw erk ing  naar o.a. het te rre inve rw erv ingsbe le id ,  

a fs lu i ten  van beheersovereenkom sten,  na tuu r in r ich t ing ,  na tuu ron tw ikke l ing ,  na tuurbeheer,  

opmaak u itvoer ingsbestekken  enz.

*  netwerkvorming binnen en buiten het IN rond hoger vernoem de kernac t iv i te i ten .



:: Research Group 5 ::
Nature  Deve lopment  en Nature  Pol icy

T he ce l l  Na tu re  Development and Natu re  Policy o ffe rs  the sc ien t i f ic  suppo rt  fo r  the com 

plex process of prepara t ion  and execution of na ture policy. The ce l l  is pa r t icu la r ly  active 

on env ironm en ta l  p lanning issues, the fo rm u la t io n  of en v ironm en ta l  area concepts and 

the suppo r t  and advice on specif ic  cases of na ture deve lopm ent o r  m anagem en t.  It is an advan

tage tha t these c lose ly re lated policy processes can be fo l lowed up by the same team. This 

increases the e ff ic iency of policy support.

The act iv i t ies  are main ly  concerned w ith  co l lec t ing , in tegra t ing  and m ak ing accessib le the sc i

en t i f ic  in fo rm a t ion  f rom  var ious research areas and pour ing  th is  in to p rac t ica l pieces of advice 

and docum ents ,  in service of a u tho r i t ie s  and adm in is t ra t ions .  In th is  way the ce l l  posit ions itself,  

to g e th e r  w i th  the Natu re  Report cell,  as a ho r izon ta l  research un it  w i th in  the Ins t i tu te  of Nature 

Conservat ion, and fo rm s  an ' in te r face '  between the know ledge and var ious databases at the IN 

on the one hand, and, on the o th e r  hand, the practice of na ture policy.

This  ' in te r face '  func t ion  is best seen as a s t ru c tu ra l  cooperat ion w ith  the 'cus tom e r '  (various 

au tho r i t ie s  and adm in is tra t ions) ,  so tha t  a certa in  'p a r tn e rs h ip '  can be es tab lished and specif ic  

p rac t ica l quest ions wh ich arise when p lanning and im p lem e n t in g  the policy, can be effectively 

dea l t  w i th . In th is  way the  m ost recent data and unders tand ing  can im m ed ia te ly  be fed into the 

po licy m aking ,  m ak ing an innovative policy possib le. At the m o m e n t  the re  is such close cooper

ation w ith  the Depa rtm en t fo r  Nature, D epa rtm en t  fo r  Water, W aterways and Marine Affa irs  

A dm in is t ra t ion ,  the F lem ish Land Agency and the prov inc ia l gove rnm en t of W est-F landers .

Because the ce l l  is close to po l icy -m ak ing ,  ind ica to rs  fo r  the complex area-focussed nature po l

icy can be made m easurab le  and com prehens ib le .  This  know ledge is then once again made 

ava ilab le  fo r  policy p repara t ion  and im p lem en ta t ion .



The various pro jects w i th in  the ce l l  can be grouped according to the fo l low ing  them es:

*  Advice and sc ien t i f ic  suppo r t  regard ing  the env ironm en ta l  planning (designation of the v a r i 

ous areas) and the add i t iona l  in s t ru m e n ts  fo r  a rea-focussed nature policy. These act iv i t ies  are 

bene f ic ia l  to e.g. de s igna t ion  and im p le m e n ta t io n  of the F lem ish  E co log ica l N e tw o rk ,  

Natura2000 and spa t ia l  s t ru c tu re  p lanning.

*  Com pila t ion and a rgum en ta t ion  of ecological visions and the fo rm u la t io n  of goals fo r  nature, 

w ith  an eye to the need fo r  a g reem en t  among other,  border ing  o r  overlapping, eco log ica l v is ions. 

These act iv i t ies are bene f ic ia l to e.g. the p repara t ion  of nature directive plans, m anagem en t 

plans, r ive r basin plans, d irect ive p lans fo r  land -use  planning.

*  Encouragem ent and advice on how to l ink  these plans w ith  nature development and a prop

er nature management, inc lud ing m on ito r ing  and (ad-hoc) support ive, p rac t ica l research. The 

goals are to check w h e th e r  the goals fo r  na ture are achieved, and to provide an o p t im a l and s c i 

ent i f ica l ly  accurate service.

*  Network formation both w i th in  and ex te rna l to the Inst itu te , on the top ics ou t l ined above.



5.1 Wetenschappelijke en GIS-technische ondersteuning bij de uitwerking, 
onderbouwing en visievorming ten behoeve van de ruimtelijke ordening van het 
buitengebied en een functioneel Vlaams ecologisch netwerk in het bijzonder
5.1 Scientific and GIS-support for environmental planning and the realization of a 

functional Flemish ecological network in particular

Griet Ameeuw, Niko Boone, Lode De Beck, Valérie Goethals, Lon Lommaert, Geert Sterckx, Sophie Vanroose, Kris Decleer 

Diverse IN-medewerkers in andere cellen

Externe samenwerking: AMINAL afdeling Natuur, afdeling Bos en Groen, afdeling Land, afdeling Water; AROHM afdeling 

Ruimtelijke Planning, afdeling Monumenten en Landschappen; VLM; ÏBW

In het wijzig ingsdecreet van 19 ju l i  2002 duidde 

het Vlaamse Parlement de MiNa-Raad aan ais 

instantie die de Vlaamse Regering zou adviseren 

bij de bezwaarschriften uit het openbaar onder

zoek (23 september tot 21 november 2002] be

treffende het ontwerp van afbakeningsplan van 

VEN 1s*e fase. De MiNa-raad ontving 8968 be

zwaarschriften. Op 21 maart 2003 bracht de 

MiNa-Raad haar advies uit.

Naar aanleiding van het advies van de MiNa-raad 

werd een speciale in terkabinettenwerkgroep op

gericht om de gebruikte toetsingskaders en de 

specifieke adviezen per afbakeningsplan te be

discussiëren en waar nodig uitzonderli jk  af te 

wijken van het gestelde advies. Ook de afdeling 

natuur heeft, in opdracht van het kabinet ter 

voorbereiding van dit overleg het advies van de 

MiNa-Raad nagekeken. Hieruit resulteerden een 

aantal voorstellen tot bi jstell ing. Verder werden 

alle bezwaren van de openbare besturen, die niet 

ais dusdanig werden behandeld in het advies, 

getoetst. Deze werkwijze resulteerde ook in een 

aantal voorstellen tot schrapping van delen van 

VEN 1ste fase.

De wetenschappelijke en GIS-technische on

dersteuning bij dit proces gebeurde op het IN 

door 5 provinciale coördinatoren en één GIS- 

coördinator.

De Vlaamse Regering heeft, tenslotte, in een 

beslu it  van 18 ju l i  2003 ca. 85.000 ha VEN 1ste 

fase (zie f iguur] vastgesteld op basis van analo

ge kaarten. De bijhorende vaststell ingsbesluiten 

zijn op 17 oktober 2003 in het Belgisch staats

blad verschenen.

De Vlaamse Regering besliste op 17 oktober 

2003 het planproces voor de tweede fase van het 

afbakeningsproces voor de gebieden van de na

tuurl i jke  en agrarische structuur, zoals al uitge

werk t in de beslissing van de Vlaamse Regering 

van 19 ju l i  2002, onmiddel l i jk  op te starten. De 

twee pilootregio's waarvoor de voorbereidingen 

eind 2003 startten zijn Kust-Polders-Westhoek 

en Haspengouw.

Een selectie van priorita ire natuurverwevingsge- 

bieden voor Vlaanderen werd voorbereid.

In de tweede fase zul len via Ruimteli jke Uit

voeringsplannen (RUP's) de overige doelste l l in

gen gefinaliseerd worden binnen de krij tl ijnen 

van het Ruimteli jk  Structuurplan Vlaanderen (nl.

125.000 ha VEN, 150.000 ha natuurverweving en

10.000 ha ecologische bosuitbreiding].

Over de vorderingen van de VEN-afbakening 

werd naar het beleid en diverse fora uitvoerig 

gerapporteerd in nota's, rapporten, publicaties 

en mededelingen.
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F iguur 5.1

VEN 1ste fase om vat na het openbaar onderzoek en de 

toe ts ing  van de in te rk a b in e tte n w e rk g ro e p  84.972 ha 

natuurgebied.

The firs t phase of VEN (F lem ish  Ecolog ical N etw ork ! com 

prises 84.972 ha w here  nature conserva tion  becomes the 

prim ary  function  a fte r pub lic  inquiry.
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5.2 Wetenschappelijke en GIS-ondersteuning bij de gebiedsgerichte implemen
tatie van Europese richtlijnen en internationale overeenkomsten inzake natuur
5.2 Scientific and GIS-support for the implementation of the European Bird and 

Habitat Directive and other international agreements concerning nature

Geert Sterckx, Kris Decleer

IN-medewerkers in andere cellen: Desiré Paelinckx, Anny Anselin, Koen Devos, Steven De Saeger e.a.

Externe samenwerking: Afdeling Natuur, IBW

De toepassing van de Habitat- en Vogelricht- li jn  

wordt steeds belangri jker in het Vlaamse na

tuurbeleid. In de prakti jk  b l ijkt het niet evident 

om de habitattypes van bijlage I te herkennen op 

het terrein. Ook voor de ecologie en verspreiding 

van soorten ontbreekt het aan een overzichtsdo- 

cument voor Vlaanderen. Een nauwkeurige typo

logie van de habitats en kennis over de ecologi

sche vereisten van de habitats en soorten zijn 

cruciaal om de r ichtl ijnen in Vlaanderen correct 

te kunnen implem enteren l ins tandhoud ings- 

doelste ll ingen, beheersmaatregelen, passende 

beoordeling van plannen of activiteiten met een 

invloed op Natura-2000 gebieden]. In de overige 

EU-l idstaten is eenzelfde problematiek aan de 

orde en wordt volop gewerkt aan verdere imple

mentatie van de Natura 2000-regelgeving. Ge

bru ik  makend van de aanwezige kennis in 

Vlaanderen en in de buurlanden zijn beschri j

vende fiches opgemaakt van alle habitats en 

soorten die in Vlaanderen onder de r ichtl ijnen 

vallen en de eisen die ze aan hun omgeving ste l

len. De fiches vormen een bruikbaar achter

gronddocument voor iedereen die in de prakti jk  

met de Vogel- en Habitatr ichtli jn te maken kri jgt. 

Publicatie is voorzien in de loop van 2004. Een 

voorlopige versie is raadpleegbaar op de websi

te van het IN :

www.instnat.be/Natura2000.

Met het oog op internationale afstemming in

zake de implementatie  van de Natura2000-richt- 

l i jnen werd deelgenomen aan in ternationale 

overlegvergaderingen en workshops.

In een speciaal themanummer van De Levende 

Natuur is gerapporteerd over de Vlaams- 

Nederlandse Natura2000-gebieden en de be

leidsimplementatie. Een belangri jk onderscheid 

met Vlaanderen is dat in Nederland de Natura 

2000-gebieden bijna volledig zijn opgenomen in 

een voor 75% reeds gerealiseerde Ecologische 

Hoofdstructuur, wat de uitvoering van een gepast 

instandhoudings- en herstelbeheer aanzienlijk 

vergemakkeli jkt. Het afstemmen van de Europese 

natuurdoelstell ingen op de Ivaak reeds bestaan

de) nationale natuurdoelste l l ingen binnen de 

afgebakende gebieden wordt in beide landen aan

zien ais een opdracht die nog de nodige aandacht 

en creativiteit zal vereisen. Ook de monitoringver- 

plichting is nog een knelpunt.
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Figuur 5.2

"Laag gelegen sch raa l hoo iland", een com plex hab ita ttype 

met veel ve rsch illende  ve rsch ijn ingsvorm en in V laanderen, 

vraagt om nadere u itleg , zodat het hab ita t op het te rre in  

kan worden herkend en gepaste ins tandhoud ingsm aatre - 

gelen kunnen w orden getro ffen . H ie r een ve rarm d type met 

veel Knoopkru id  en scherm b loem igen  langs het kanaal 

Gent-Brugge.

"Low land hay m eadows", a com plex hab ita t type w ith  d if

fe ren t appearances in F landers, dem ands m ore explana

tion to the pub lic and the  governm ent, in o rde r to  enable 

iden tifica tion  in the fie ld  and p roper conservation m eas

ures. Here an im poverished fo rm  w ith  Centaurea jacea and 

lots of Apiaceae.
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5.3 Wetenschappelijke en GIS-technische ondersteuning bij het formuleren van 

ecologische gebiedsvisies in het kader van de opmaak van natuurrichtplannen
5.3 Scientific and GIS-technical support for the management of ecological visions 

within the framework of nature directive plans

Griet Ameeuw, Niko Boone, Lode De Beck, Lon Lommaert, Geert Sterckx, Sophie Vanroose, Kris Decleer 

Diverse IN-medewerkers in andere cellen

Externe samenwerking: IBW, Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, terreinbeherende verenigingen

Het natuurdecreet van 21 oktober 1997 voorziet 

dat binnen de 10 jaar na de inwerkingtreding van 

dit decreet voor alle VEN- en IVON-gebieden na

tuurr ichtp lannen opgesteld worden. Ook voor de 

overige Idelen van) gebieden, afgebakend in over

eenstemming met internationale verdragen of 

Europese richtl ijnen en voor de overige groene 

bestemmingen op de plannen van aanleg en de 

ru im te li jke uitvoeringsplannen moeten er na

tuurr ichtp lannen opgemaakt worden.

Een natuurr ichtp lan beschri jf t  hoe de natuur in 

een bepaald gebied behouden moet worden of 

vers terk t kan worden. Het bestaat uit een plan 

met concrete maatregelen op maat van het ge

bied om de vooropgestelde doelste ll ingen te be

reiken.

De provinciale coördinatoren op het IN verleen

den doorlopend wetenschappelijke ondersteu

ning aan de verschil lende teams van afdeling 

Natuur voor het opstellen van deze na tuurr ich t

plannen.

F iguur 5.3

Voor 284.660 ha (of 1/5 van Vlaanderen) m oet tegen 2008 

een n a tu u rr ich tp la n  worden opgem aakt. De gebieden op 

deze kaart w orden in de toekom st nog u itgebre id  m et VEN 

2e fase, na tuurverw evingsgeb ieden en natuurve rb ind ings- 

gebieden.

For 284.660 ha (or 1/5 of F landers) lega l “ Conservation 

Objectives P lans” m ust be m ade before 2008. The areas on 

the  map s t i l l  need to be com pleted in the  nearby fu tu re  

w ith  add itiona l, eco log ica l core areas, c o rr id o r areas and 

nature areas w ith  m ixed functions .
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5.4 Verkennende ecologische gebiedsvisies voor de Vlaamse waterlopen beheerd 

door AWZ, met het oog op de uitvoering van een integraal waterbeheer
5.4 Ecological visions for Flemish waterways, in support of an integrated water 

management

Ann De Rycke, Sophie Vermeersch, An Verboven, Andy Van Kerckvoorde, Iris Vereist, Kris Decleer

Externe samenwerking : divers AWZ-afdelingen, Afdeling Natuur, Afdeling Water, VLM, AROHM afd. Monumenten en

Landschappen, erkende terreinbeherende verenigingen

De Adm in is tra t ie  Waterwegen en Zeewezen 

(AWZ) is bevoegd voor het Vlaams beleid van een 

groot deel van de bevaarbare waterlopen en het 

daaraan verbonden wate rkwant i te i tsbeheer.  

Hierbij staat het principe van een integraal wa

terbeheer voorop. Bij het ontwikkelen en het be

heer van de waterwegen wordt herste l en duu r

zaam behoud van het watersysteem waartoe de 

waterwegen behoren nagestreefd, rekening hou

dend met het huidig en toekomstig m ult i func t io 

neel gebruik ervan. Er wordt gestreefd naar een 

harmonie tussen de diverse gebruiksfuncties 

van waterweg en aanpalende gebieden (water

beheer, transport,  recreatie, industrie, land

bouw, waterwinning) en de natuurfunctie.

Voor elke waterloop en de aanpalende gebieden 

wordt door het IN een verkennende ecologische 

gebiedsvisie opgemaakt op basis van een grondi

ge inventarisatie van het abiotisch en het biotisch 

milieu (zgn. omgevingsanalyse). Rekening hou

dend met een aantal harde randvoorwaarden (b.v. 

veiligheid en scheepvaart) en de aanwezige na- 

tuurpotenties wordt nagegaan welke mogelijkhe

den er zijn om de natuurwaarden van de wate r

loop en de aanpalende gebieden optimaal te be

houden of te ontwikkelen. Er wordt een natuur- 

streefbeeld voorgesteld, dat in min of meerdere 

mate kan gerealiseerd worden via bepaalde na- 

tuurontwikkelingsscenario's. Voor elk scenario 

worden zones aangeduid met een gewenste 

hoofd-, neven- of basisfunctie natuur, waarbij de

verenigbaarheid van de functie natuur met de 

andere functies wordt aangegeven. Deze studies 

kunnen een basis vormen voor het lu ik "natuur, 

bos en landschap" binnen de nog op te stellen 

bekkenbeheersplannen en het ru imte li jke orde

ningsbeleid.

In 2003 werden de ecologische gebiedsvisies 

voor de Bovenschelde en de Durme afgewerkt en 

gedrukt. Er werd gewerkt aan de eindredactie 

van ecologische gebiedsvisies voor de Toeris

tische Leie en de Dender. Het conceptrapport 

van de ecologische gebiedsvisie voor het Kanaal 

Gent-Brugge werd voorgesteld. Voor de Bergen

vaart (kanaal Veurne-St. Winoxbergen) werd de 

omgevingsanalyse voorgesteld; de ecologische 

gebiedsvisie voor Moervaart en Durmekanaal 

werd verder uitgewerkt. Het studiegebied van 

Gouden Leie en Leopoldskanaal werd geïnventa

riseerd. Daar-naast gebeurde opvolging en ad

viesverlening voor de pilootprojecten Boven

schelde, IJzer en Durme.

105



F iguu r 5.4.1

Landschapsim pressies voor de va lle i van de Toeristische Leie 

( Illu s tra tie : M ark H ulm e i

Landscape im pressions fo r the va lley of the Touris t Leie 

(Graphics: Mare H ulm ei

la l huid ige  s itua tie :

De re la tie  van de r iv ie r  m et haar va lle i is verstoord Ibeperk- 

te overstrom ingen  m et vlugge w atera fvoer!; de n a tu u r

w aarden in het gebied z ijn  beperkt. Oeverbewoning, een 

kunstm a tig  aangehouden w a te rp e il en intensieve landbouw 

laten geen ru im te  voor riv ie rdynam iek en oeverontw ikke- 

ling ; intensieve recrea tievaart en hoge afvoerdebieten zo r

gen voor o n n a tu u rlijk  hoge oevererosie.

(al p resent s itua tion :

The re la tion  between the r iv e r and her va lley has been d is

tu rbed  (lim ite d  flood ing  and quick dra inage!; the ecological 

va lue of the region is qu ite  low. Houses on the r ive r banks, 

a fixed w a te r level and intensive a g ricu ltu re  leave no room 

fo r r ive r dynam ics and developm ent of ripa rian  ecotopes; 

intensive re c rea tio n a l sh ipp ing and high w a te r flow s cause 

excessive bank erosion.

Ibl m o ge lijk  toekom stscenario :

Door tra g e re  a fvoer van overs trom in g sw a te r ve rna tten  de 

m eersen en ve rbe te rt de re la tie  tussen r iv ie r  en va lle i: d it ve r

g roo t tevens het z e lfre in ig e n d e  ve rm ogen  van de riv ie r. 

Extensieve landbouw  laa t ru im te  voor na tu uro n tw ikke lin g . 

Door h erve rb ind ing  van afgesneden m eanders Is lroom op- 

w aa rts l. een goede w a te rk w a lite it en beperk ing  van de w a te r- 

recrea tie  kan het riv ie recotoop  zich hers te llen , 

lb) proposed fu tu re  s itu a tio n :

The re la tio n  between the  r iv e r and her va lley has been 

im proved. Due to s low e r d rainage of flo od w a te r and extensive 

a g r icu ltu re  in the floodp la ins , w etland  hab ita ts  get restored. 

This increases a lso and the se lf-c le a n in g  capacity of the river. 

By upstream  connection  of oxbows, a good w a te r qua lity  and 

re s tr ic tio n  of w a te r recrea tion  the  r iv e r ecotope can get 

restored.

B
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F iguur 5.4.2

D endervallei: Op p laatsen w aar kw e l- of stagnerend w ater 

voor een perm anent hoge g ron d w ate rta fe l zorgt, kunnen 

zich m oerasbossen ontw ikke len . Het b e tre ft h ie r m eso- to t 

eutrofe elzenbroekbossen m et Zw arte  e ls in com binatie  

met diverse w ilgensoorten  en soorten  van m oerasru ig ten  

en rie tlanden .

The valley of the Dender: On places w ith  a high groundw a

te r level due to seepage o r stagnating  w ater, m esotroph ic  

and eutroph ic  a llu v ia l fo res t w ith  a lde r trees, d iffe ren t 

types of w illow s  and specious of m arshes and reed-land 

can develop.
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5.5 Een ecologisch toetsingskader voor natuurontwikkeling in de praktijk
5.5 Decision support for nature restoration in practice

Jan Van Uytvanck, Kris Decleer

Externe samenwerking: VLM (opdrachtgever], Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, terreinbeherende verenigingen

De uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten 

in de Vlaamse natuurgebieden kreeg met het in

s trum ent natuurinr ichting een krachtige impuls. 

Op het terrein zullen in de zeer nabije toekomst 

gerichte ingrepen ten behoeve van natuurherstel 

en —natuurontwikke ling worden uitgevoerd. In 

het voorbi je decennium werd evenwel al een 

groot aantal, meestal kle inschalige projecten 

uitgevoerd, door verschil lende instanties en te r 

reinbeherende verenigingen. Slechts in een ge

ring aantal van deze projecten, werd de ingreep 

geëvalueerd. Hierdoor bestaat de kans, dat 

naast veel wetenschappelijke informatie, ook 

veel prakti jkervaring verloren gaat, die kan aan

gewend worden voor toekomstige projecten.

In het Vlinaproject 99/02 ("Prakti jkgericht on

derzoek naar kansen en belangri jke stuurvaria- 

belen voor natuurontwikkeling op gronden met 

voorm alig  in tens ie f landbouwgebru ik " ]  werd 

reeds een aanzet gegeven voor een procesge

richte evaluatie.

Een breder inzicht in de voor Vlaanderen rele

vante herstelprocessen is evenwel nodig. H ier

voor worden positieve en negatieve terreinerva- 

r ingen geïnventariseerd en geanalyseerd. De 

"databank natuurontwikke ling" werd uitgebreid 

met projecten die niet noodzakelijk intensief 

gebuikte landbouwgronden ais u itgangspunt 

hebben.

Belangrijke vragen zijn:

*  welke streefdoelen kunnen op een bepaalde 

plaats worden gesteld ?

*  waar liggen de prioriteiten ?

*  hoe kunnen de doelen het beste worden ge

realiseerd ?

*  welke randvoorwaarden en maatregelen zijn 

daarbij cruciaal ?

*  welke "nazorg” is vereist ?

*  Welke fouten werden gemaakt?

Bij het survey-onderzoek werd gefocust op het 

effect van éénmalige ingrepen. Deze ingrepen 

hebben een bl ijvende verandering of herstel van 

de abiotische condities (natuurontwikkeling s.s.] 

of het vegetatiebeeld (herstelbeheer,  omvor- 

mingsbeheer) tot doei. Er werden fiches opge

steld van uitgevoerde projecten, waarvan vol

doende gegevens kunnen geïnventariseerd w o r

den (systeemtype, uitgangssituatie, uitgevoerde 

maatregelen, doel(en), uitvoeringsjaar, uitgangs

situatie waterhuishouding, uitgangssituatie ve

getatie, resultaten waterhuishouding, resultaten 

ve-getatie /fauna], In sommige terreinen werd 

aanvullend nutriëntenonderzoek verricht (ge

wasanalyses). Aan de hand van de fiches werd 

een referentiedocument opgesteld, waarbij het 

mogeli jk  wordt om zowel projectgebonden ais 

meer synthetiserende conclusies te trekken over 

de nagestreefde doeltypes (i.e. soortenri jke pol- 

dergraslanden, mesofiele graslanden, vochtige 

tot natte graslanden, kleine zeggenvegetaties,
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natte ruigtes, grote zeggenvegetaties, droge tot 

natte schraallanden en heides, vegetatierijke 

plassen, vennen, oevervegetaties).

Het onderzoek werd afgerond in 2003. Aanslu i

tend werd een rapport opgesteld dat de resu lta

ten van het Vlina-onderzoek en het toets ingska

der samenvat, uitgaande van de belangri jke 

knelpunten (nutriënten- en waterhuishouding, 

zaadbanken, dispersie en kolonisatie, verstoorde 

natuurl ijke processen, tijd) en voorzien van ta l

rijke voorbeeldprojecten in Vlaanderen.
F iguur 5.5

B eperkingen bij na tu u ro n tw ikke lin g  en -h e rs te l 

R estric tions in nature developm ent and res to ra tion

Abiotisch Biotisch
tijd

nutriënten

natuurontvvikke lings 
gebied .

dispersie +  
kolonisatie

hydrologie

spontane 
processen zaadbanken



5.6. Natuurontwikkeling door spontane verbossing versus actieve bosaanplant op 

niet-bosbodems: analyse van extensieve begrazing op spontane verbossing- 
sprocessen
5.6. Nature development by spontaneous woodland succession versus active tree 
planting on non-forest soils: analysis of extensive grazing on spontaneous wood
land development processes

Jan Van Uytvanck, Kris Decleer

IN-medewerkers in andere cellen : Maurice Hoffmann

Externe samenwerking: Afdeling Bos en Groen (opdrachtgever],IBW, KBIN, terreinbeherende verenigingen

Het Ruimteli jk  Structuurplan Vlaanderen (1997) 

voorziet in 10.000 ha ecologisch verantwoorde 

bosuitbreiding in Vlaanderen. Het hier opgestar

te onderzoek kadert in een bredere opzet waar

bij naast actieve bosaanplant ook mogeli jkheden 

voor spontane verbossing en verbossing onder 

extensief graasbeheer worden verkend.

De hoofdvraag is of onder extensief graasbeheer 

duurzame bosuitbreiding kan gerealiseerd w o r

den. Hierbi j wordt de term "bos" breed geïnter

preteerd (incl. wastine, s truweelr i jk  grasland 

met verspreide bomen....). Er is op dit ogenblik 

onvoldoende inzicht in de processen van bosuit

breiding onder extensief graasbeheer. Meer spe

cifiek is inzicht vereist naar bosuitbreiding onder 

verschil lende omstandigheden en uitgangssitu

aties (bodemgebruik, verschil lende regio's, bo- 

demtypes, vegetatiestructuren, beheersstrate- 

gieën). Vanuit het beleid is er behoefte aan r ich t

li jnen voor in r ichting van nieuwe bosuitbrei-  

dingsprojecten.

Het huidige onderzoek spitst zich toe op de in it i

ële fasen bij bosuitbreiding op (zand)leemgron- 

den (alluviale terreinen, plateau- en hell ing- 

gronden), meer bepaald op de overleving van 

zaailingen. Deze fase vormt samen met d isper

sie en kieming één van de bottlenecks voor suc

cesvolle vestiging van houtige soorten. De be

le idsvragen werden vertaa ld naar volgende 

werkhypothesen:

*  terre inheterogenite it  verhoogt kansen voor 

succesvolle bosuitbreiding

*  versch i l lende vegeta t ies truc tu ren  bieden 

verschil lende overlevingskansen voor zaailingen 

in aanwezigheid van grazers: vestiging via "safe 

s ites” .

*  versch i l lende  grazers (rund, paard, ko

nijn/haas) hebben een verschil lende invloed op 

de overlevingskans van zaailingen.

*  verschil lende houtige soorten (zaailingen) 

hebben een verschil lende overlevingskans in be

graasde omstandigheden.

Met behulp van exclosures en hierin aangeplan

te zaailingen van Gewone es en Zomereik wordt 

in verschil lende vegetatiestructuren nagegaan 

in hoeverre deze kunnen fungeren ais safe sites. 

Overleving, groei en vraat worden geregistreerd 

in een tijdsreeks die een bepaalde graasintensi- 

teit reflecteert. Daarbij worden ook factoren ais 

terre ingebru ik  en oppervlakteverhoudingen tus

sen de versch i l lende vegeta t ies tructuren in 

rekening gebracht. Het experiment werd uitge

voerd in de Boe la rem eersen (Dendervallei 

Geraardsbergen) en zal in 200A worden uitge

breid naar andere terreinen (voormalige land

bouwgronden rond Enamebos (Oudenaarde) en 

Steenbergbos (Brakel)).

De eerste resultaten wijzen op een vrij grote 

overlevingskans van zaailingen in diverse be

graasde situaties (hoog regeneratievermogen
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van zaailingen in zware bodems] en het fungeren 

van braamstruwelen en natte ruigtes ais safe site.

F iguur 5.6

Extensief graasbeheer op voorm a lige  landbouw gronden in 

het Eeuwenhout (gem eente H euvelland. W est-V laanderen): 

on tw ikke ling  van s tru c tu u rr ijk e  m ozaïekvegetaties m et in i

tië le  bosvorm ing (s truw ee l en boom opslag).

Extensive grazing m anagem ent on fo rm e r a g r ic u ltu ra l 

land: developm ent of a d iverse and patchy vegetation 

s tru c tu re  w ith  early  stages in w ood land succession (shrubs 

and shooting young trees)
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5.7 POTNAT : een model voor het inschatten van ontwikkelingspotenties van eco- 
topen in Vlaanderen op basis van de abiotiek
5.7 POTNAT : a model for the estimation of ecotope potentials in Flanders on an 

abiotic basis

Jan Wouters, Kris Decleer

In dit project wordt een hulpmiddel ontwikkeld 

om de abiotische kansenrijkdom voor te rres t r i 

sche ecotopen in een bepaatd gebied of regio in 

te schatten. Het kan op mesoschaal worden toe

gepast voor de onderbouwing en visievorming 

ten behoeve van natuurrichtplannen, bekkenbe- 

heerplannen, diverse ecologische gebiedsvisies 

en gebiedsgerichte afbakeningen Ib.v. VEN/IVON).

In 2003 werd vooral de methodiek onderzocht en 

konden de eerste proefresultaten gepresenteerd 

worden. De methodiek bestaat uit een vierdelig 

concept Izie f iguur). Met de natuurtypologie ais 

basis werd een stelsel van een 115-tal ecotopen, 

waarvan 90 terrestrisch, opgesteld. Elk te r re 

str isch ecotoop werd door 8 factoren (bodemtex- 

tuur, voorjaarswaterstand in de bodem, laagste 

waterstand in de bodem, watersamenstell ing, 

overstromingstolerantie, zuurgraad bodem, tro- 

fiegraad, zouttolerantie) abiotisch geprofileerd. 

Van deze acht factoren werd op Vlaamse schaal 

de toestand nagegaan. Er werd een eenvoudige 

berekeningswijze bedacht die toelaat ru im te li jk  

de mate van overeenstemming tussen beide 

weer te geven. Na verificatie van de berekenings

wijze kunnen de resultaten met actuele versprei- 

dingsgegevens (biologische waarderingskaart) 

geijkt worden. Het eindresultaat is een kwalita

tieve score voor de mate van overeenstemming 

tussen het abiotisch profiel van een ecotoop en 

het lokale abiotische mil ieu.

Deze methodiek werd al op een zestal ecotopen 

toegepast. De eerste resu lta ten (zie figuur) 

scheppen de verwachting dat de methodiek voor 

de beoogde doelste ll ing goed bruikbaar is.

De 90 terrestr ische ecotopen werden ook ge

classificeerd in een 16-tal ecoseries, dit is een 

groepering van ecotopen die op éénzelfde plaats 

door verschil len in bodemgebruik en beheer in 

e lkaa r  kunnen overgaan. In 2006 zullen de 

potentlekaarten voor alle ecotopen en ecotoop- 

groepen worden uitgewerkt en gecommuniceerd 

naar de gebruikers. Daarna volgt een analyse 

van het geheel met een in terpretatie op ecore- 

gio-niveau van de prior ita ire gebieden, waarbij 

het de bedoeling is om ook met de (potentiële) 

aanwezigheid van soorten rekening te houden.
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F iguur 5.7.1

Schema m ethodiek

Fram ew ork m ethodology

A b io t i  ek  V la a n d e re n

C l a s s i f i c a t i e  e c o to p e n  
A b io t i  ek

A b io t is c h e  p r o f i e l  e co toop

K a a rt a b io t i  sche k a n s e n rijk d o m  e co toop

B e re k e n in g  mate van  overeenstem m ing

V e r i fL  c a t ie  en c a l i b r a t i e

F iguur 5.7.2

Voorbeeld van POTNAT-output : een kaart m et aanduiding 

van de abiotische kansrijkdom  voor het ecotoop e lzenbroek. 

D onke rb lauw -b lauw -roze-gee l: actueel geen e lzenbroek 

m aar abio tisch resp. zeer gunstig , gunstig , m inder gunstig  

en ongunstig  voor on tw ikke ling  van elzenbroek;

/  G roen-rood: ac tuee l e lzenbroek (BWK) en vo lgens het

'A " '1 /  •'"V* •- m odel abio tisch resp. gunstig  en ongunstig  voor e lzen-
~ - . • ; ?

C  , > ' ,<v * broek;

. y o  AA 7  j r -  a G rijs: onvoldoende gegevens beschikbaar (vnl. verstoorde
s *  Æ.S jh  : * en bebouwde bodems]

v ; -

r  f  '  ß :
J Î  '  ?  ,  Example of POTNAT output : a map ind ica ting  the abiotic

\  . - r  > ! ' *  A-, V
^  "  -  ,V  - potentia l fo r the presence of a llu v ia l woodland (A lnionl

■* b lu e -b lu e -p in k -ye ltow : actua l no a llu v ia l woodland

present and the m ode l p red ic ts  resp. very favourable, 

j  favourable, s lig h tly  favourable and unfavourable abiotic

conditions fo r the developm ent of th is  ecotope 

jr  * Green-red: actua l a llu v ia l w oodland is p resent and accord-

;5 V !ç  ing to the m odel abio tic cond itions are favourable, resp

'  *  ■ ^  unfavourable fo r th is  ecotope

Grey: insu ffic ien t data (m ostly b u ild -ove r o r d is tu rbed  so ils ]



5.8 Algemeen beleidsondersteunend tot specifiek gebiedsgericht advies en 

onderzoek m.b.t. natuurontwikkeling en natuurherstel in Vlaanderen
5.8 General and specific recommendations and research related to nature devel
opment and nature restoration in Flanders

Kris Dedeer

Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, Afdeling Water, VLM, AWZ, Natuurpunt vzw

Maatregelen voor natuurontwikkeling en natuur

herstel zijn in Vlaanderen noodzakelijk om tot sa

menhangende, grote eenheden natuur te komen 

of om ecologisch gedegradeerde natuurgebie

den te redden. Dit project groepeert ad hoe acti

viteiten die met dit doei worden uitgevoerd bui

ten de overige celprojecten.

Diverse adviezen werden verleend i.v.m. na

tuurontw ikkeling in bepaalde natuurgebieden, al 

dan niet in het kader van de werking van off ic ië

le adviescommissies.

Er was actieve medewerking aan de volgende 

externe initiatieven:

*  s tra teg isch pro ject " in teg ra t ie  m il ieube - 

heersrecht", waarbij  het de bedoeling is het k lu 

wen van wetgeving rond natuur en landschap in 

Vlaanderen te integreren, te vereenvoudigen 

(waar mogelijk] en te verbeteren.

*  ecosysteemvisie voor heiden en bossen van 

Zandig Vlaanderen

*  zoeken naar synergieën en evenwichten voor 

toerisme, recreatie en na tuurontw ikke l ing ]  in 

het oosteli jke deel van het Brugse Houtland (in 

samenwerking met Westtoer, VLM en Regionaal 

Landschap Houtland]

*  coördinatie van de herwerking van het hoofd

stuk "dwarsprofie l" voor het vernieuwde Vade

mecum Natuurtechniek Waterlopen Iop vraag 

van de cel NTMB van AMINAL afd. Algemeen 

Mil ieu- en Natuurbeleid],

*  Redactie en auteur van een thema-nummer 

van de Levende Natuur over ecologische netwer

ken in Vlaanderen en Nederland

*  Helpen opstarten van SER-Europe, een Euro

pese afdeling van de 'Society for Ecological 

Restoration', met het oog op internationale net

werkvorm ing inzake wetenschappelijk  onder

zoek en ondersteuning van beleidsmakers en 

prakti jkmensen die met natuurontwikkeling te 

maken hebben.

F iguu r 5.8

Zachte recrea tie  en n a tu u ro n tw ik k e lin g ] kunnen hand in hand 

gaan. H ie r een voorbeeld van nieuwe na tuu r die door AWZ werd 

gecreëerd op een oud bagge rs to rt IW arandeputten, Oostkam pl, op 

voors te l van IN vo lled ig  h e rin g e rich t in func tie  van de ontw ikke ling  

van m oeras en open w ater, gecom bineerd m et m ogelijkheden 

voor w ande len  en natuureducatie .

Recreation and nature  deve lopm ent can often go hand by hand. 

Here an exam ple of the c reation  of new m arsh and w a te r habitat 

on an old s ludge deposit s ite  IW arandeputten, Oostkamp, com 

bined w ith  fine  poss ib ilitie s  fo r nature  recreation  and education.
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5.9 Opmaak en analyse van een gegevensbestand van de natuurreservaten 

Vlaanderen
5.9 Compilation and analysis of a database of the nature reserves in Flanders

Sophie Vanroose, Kris Decleer

Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, terreinbeherende verenigingen

Het actualiseren en analyseren van gegevensbe

standen m.b.t. de aangroei van het areaal na

tuurreservaat ( inclusief bosreservaten) en de 

uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten (zie 

project 5.10) in Vlaanderen zijn een permanent 

aandachtspunt voor het IN. Beiden hebben im 

mers belangri jke indicatorwaarde voor de evalu

atie van het gebiedsgericht natuurbeleid. Alle 

beschikbare gegevens zijn in een Accessdata- 

bank ondergebracht.

Op 1/1/2004 liepen in Vlaanderen 881 reservaat- 

projecten (beheerd door Afdeling Natuur, Af

deling Bos en Groen of erkende terreinbeheren

de verenigingen), goed voor een totale opper

vlakte van 28.058 ha of 2,1 % van de oppervlakte 

van Vlaanderen (inclusief 2.102 ha bosreservaat). 

Dit vorm t een toename van 7.099 ha t.o.v. 

1/1/2001. De voorbi je jaren werden de aankoop- 

inspanningen duideli jk  verhoogd. Toch is de toe

name onvoldoende om de bele idsdoelstell ing 

van 50.000 ha na tuurreservaa t tegen 2007 

(Mil ieubeleidsplan 2) te halen. Met het huidige 

terreinverwervingsbeleid wordt tegen dan een

F iguur 5.9.1

• Cum ulatieve aangroei van het to ta le  a reaa l en de gem idde l

de opp e rv lak te  n a tu u rre s e rv a a t en bosrese rvaa t in 

V laanderen (periode 1/1/88 - 1/1/20041

oppervlakte van 35.000 ha bereikt. Gezien de re

cente terreinverwerving in veel nieuwe gebieden 

blij f t de gemiddelde oppervlakte van een na tuur

reservaat over de periode 2000-2004 ongeveer 

even klein, nl. 31,8 ha.

Buiten de reservaten telt  Vlaanderen nog 18.700 

ha "natuurdomein", beheerd door Afdeling Bos 

en Groen. Dit zijn de gebieden waar de na tuur

functie nevengeschikt is aan de andere functies. 

Het betreft meestal bossen en te bebossen gron

den en daarnaast ook een aantal viswateren.

Een li jst van de reservaten en natuurdomeinen in 

Vlaanderen kan worden geraadpleegd op de 

website van het Instituut en wordt jaar l i jks  geac

tualiseerd.

Over de toestand van het terre inverwervingsbe

leid in Vlaanderen werd ook gerapporteerd naar 

MIRA-T, VRIND en de beleidsindicatoren van de 

beleidsraad Leefmil ieu en Natuur.

F iguur 5.9.2

Areaa l na tuurreservaa t en bosreservaat in de 5 V laam se 

provincies op 1/1/2004 en de gem iddelde  reservaa topper- 

v lakte

C um ulative grow th of the to ta l area and the  m ean area of 

nature reserves and fo rest reserves in F landers (period 

1/1/88-1/1/2004)

2 17500

£ 12500

Total area and mean area of nature reserves and fo rest 

reserves in the 5 F lem ish provinces on 1/1/2004

□  N a tuu rre se rva te n  te rre inbehe rende  veren ig ingen

□  N a tuu rrese rva ten  A M IN AL Afd. N a tuu r

■  Bosreserva ten  A M IN AL Afd. Bos en Groen [+ privé) 

•  Gem iddelde opperv lakte



5.10 Opmaak en analyse van een gegevensbestand van de natuurontwikkelings
projecten in Vlaanderen
5.10 Compilation and analysis of a database of the nature restoration projects in 

Flanders

Sophie Vanroose, Kris Decleer

Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Afdeling Bos en Groen, terreinbeherende verenigingen, VLM

Het doei van de databank "natuurontw ikke ling” 

is meervoudig :

*  geregelde opmaak van een stand van zaken

*  bijhouden van basisgegevens en zo veel mo

geli jk documenteren van zowel succesprojecten 

ais "m is lukk ingen"

*  gegevensbron voor verder gericht onderzoek

*  voor zover mogelijk : afleiden en toetsen van 

p raktische vu is trege ls  voor oordeelkundige, 

kosten-effic iënte natuurontwikkeling

*  st imuleren van natuurontwikkeling en aan

reiken van referentieprojecten en advies aan 

personen en instanties die in de prakti jk  met 

natuurontwikke ling bezig zijn

In 2003 werd de databank natuurontwikkeling 

volledig geupdate op basis van een uitgebreide 

schri f te l i jke bevraging, aangevuld met eigen ge

gevens.

Sinds het begin van de jaren negentig is het aan

tal natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen 

gestaag toegenomen. Op 31/12/2003 zijn in 543 

locaties (deelgebieden), verspreid over 244 na

tuurgebieden één of meerdere éénmalige ingre

pen met het oog op natuurontwikkeling of na- 

tuurhers te l geregistreerd. De totale oppervlakte 

waar de ingrepen betrekking op hebben, be

draagt ca. 3100 ha. Enkele andere analyseresul

taten zijn in bijgaande figuren samengevat. Voor 

een volledige analyse kan worden verwezen naar 

het recente IN-rapport "Natuurontwikkeling in 

Vlaanderen".

>50 ha 
5%

20-49  ha 
14%

|_5-9ha
20%

F iguur 5.10.1

Het schaaln iveau van n a tu uron tw ikke ling  in Vlaanderen is 

beperk t : U l % van de te rre in e n  is k le in e r dan 5 ha. Vooral 

m et het in s tru m e n t n a tu u rin r ich tin g  zijn e r ook enkele gro

te re  te rre inen  b ijgekom en.

The scale of nature  res to ra tion  in F landers is lim ited  : U l % 

of the s ites are sm a lle r than 5 ha.
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overige
6%

kunstmatige 
terreinen \ akker

(verlande) plas 
5%  ^

ruigte 
6%  -

struweel en bos J
22%

\  grasland 
29%

F iguur 5.10.2

M eer dan de h e lft van de natuuro n tw ikke lin g sp ro je c te n  

v ind t p laats op voorm a lige  landbouw gronden. B ijna een 

kw art be tre ft m aatrege len  in bossen en struw e len , voorna 

m e lijk  ge rich t op een m eer n a tu u r lijk  bostype en /o f op h e r

s te l van open vegetaties (bv. heide).

More than half of the nature res to ra tion  p ro jects  take place 

on fo rm e r a g r ic u ltu ra l land. R estora tion  of n a tu ra l and 

ind igenous fo rest types and open vegetation types (e.g. 

heathland) in fo rests  count fo r  a q ua rte r of the projects.

overige
2%

plaggen / 
graven  

32%

bosaanplant
19%

hydrologisch
herstel

5%om vorm ingsbe
heer
3 0%

niets doen / 
spontane  

verbossing  
12%

F iguur 5.10.3

Plaggen en graven vorm en de be la n grijks te  na tu u ro n tw ik - 

ke lingsm aa trege len , gevolgd doo r d iverse  vo rm en  van 

om vorm ingsbeheer (k le inscha lige  ontbossing, n u tr ië n te n 

ve rw ijde ring  in landbouw bodem s door in tens ie f m aaien of 

akkerbouw  zonder bem esting, s too tbegraz ing , b iom an ipu- 

latie...) en boson tw ikke ling  (actie f en passief).

Topsoil rem oval and excavations are the m ost frequen t 

nature res to ra tion  m easures, fo llow ed by d iffe re n t tra n s 

fo rm a tion  m easures (e.g. s m a ll scale de fo res ta tion , n u tr i

ent rem oval techn iques in a g r ic u ltu ra l so ils  w itho u t topso il 

rem ova l, b io m a n ip u la tio n ) and active  o r spon taneous 

foresta tion.

D roge (en voch tige ) 
he ide 
10%

D roog g ras land  
9%

O lig o tro o f open 
w a te r en ven 

3%

M eso troo f/eu troo f 
open w a te r

V och tig  gras land  
15%

N at g ras land

D uing ras land  en 
H elm du in

\_  M oerasD roog /voch tig  bos
19% 15%

F iguur 5.10.4

N agestreefde natuurtypen  in V laam se n a tu u ro n tw ik k e 

lingspro jec ten  (vereenvoudigd to t 12 categorieën)

Target nature types in F lem ish nature  res to ra tion  pro jects  

(s im p lified  into 12 categories).



5.11 Onderzoek naar ecologie en ecologisch herstel van de Blankaart en de 

Ijzervallei
5.11 Ecology and ecological restoration of the Blankaart and Ijzer valley

Kris Decleer, Ann De Rycke

IN-medewerkers in andere cellen : Koen Devos, Willy Huybrechts

Externe samenwerking: AWZ, Afdeling Natuur, IMDC, Haskoning Belgium bvba, Provinciebestuur West-Vlaanderen, VMM, 

VLM

Het IN ondersteunt lang lopend wetenschappe

li jk  onderzoek naar het ecologisch herste l van de 

B lankaart ,  de enige grote laagveenplas in 

Vlaanderen, die ernstig te lijden heeft van exter

ne en interne eutrofiëring. Uit voorgaand onder

zoek is bekend dat effectgerichte maatregelen, 

zoals de baggering van de Blankaartvijver in 

1994, het bouwen van sedimentvangen op de 

Steenbeek en de Ronebeek en biomanipulatie 

van het visbestand (1999-2000], niet resulteerden 

in enig herste l van het aquatisch ecosysteem. 

Om betere remediërende maatregelen te kunnen 

nemen is het nodig meer kennis te verwerven 

over de nutriëntenstromen naar de Blankaart en 

de processen die hierbij een rol spelen. In een 

TWOL-opdracht van het IN, in samenwerking 

met de Provincie West-Vlaanderen, werden de 

nutriën tenstromen en mogelijke maatregelen 

gemodelleerd. De belangri jkste conclusies zijn 

de volgende:

*  De bijdrage van het grondwater in de nu- 

tr iëntenaanvoer is verwaarloosbaar klein

*  De aanvoer van sediment-, ni traat- en ortho- 

fosfaatvrachten via het oppervlaktewater is zeer 

groot en werd voor het jaar 2002 berekend op 

resp. 4737, 424 en 9 ton. Tijdens afvoerpieken 

kan de sedimentconcentratie (met daaraan ver

bonden orthofosfaten) oplopen tot 500 mg/l.

*  De sediment- en nitraataanvoer zijn nage

noeg vol ledig afkomstig van de landbouw. De fos- 

faatbelasting is 80% afkomstig van de landbouw 

en 20% van huishoudelijk afvalwater.

*  Voor een herste l van de Blankaartvijver dient 

de sediment- en fosfaatconcentratie te dalen tot 

resp. minder dan 10 m g/l  en 0,05 mg P/l. De 

concentratie nitraat is minder kr it iek om terug 

helder wa te r te verkri jgen.

*  Louter effectgerichte maatregelen zijn niet 

realistisch en beperkt door een maximaal de-biet 

dat maar kan worden verwerkt bíj de gri ll ige af

voerpieken. Voor de aanleg van een zuiverings- 

moeras, chemische defosfatering en hydrologi

sche isolatie zou respectievelijk een minimale 

oppervlakte van 765, 205 en 500 ha nodig zijn. 

Zandvangen blijken niet effectief om de fijnere 

sedimentfractie op te vangen.

Een integrale aanpak is noodzakelijk met een 

combinatie van effect- en brongerichte maatre

gelen. Deze laatste omvatten maatregelen in het 

landbouwgebied zelf (bufferstroken langs drai- 

nagegrachten, helofytengrachten, algemeen ge

bruik van groenbedekkers), gescheiden r ioo l

stelsels voor neerslag- en afvalwater en kle in

schalige afvalwaterzuivering voor de geïsoleerde 

bewoning. Tenslotte zal de Blankaartvijver op

nieuw moeten uitgebaggerd worden.
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Max. e ros ie  =  0 ,25 ton per ha per jaa r D oelconcentratie  zw evende stof: 8 mg/l

Doelconcentratie  zw evende stof: 40  mg/l

27 mg/lMax. e ros ie  =  1

Max. e ros ie  =  2  ton  per ha per jaar Legenda
Noodzakekjke 
reductie (M)

F iguur 5.11

N oodzakelijke e ros ie reductie  (in %) van de landbouw ge

bieden bovenstroom s de B lankaa rt. naargelang v e rs c h il

lende d oe lco nce n tra tie s  zwevende s to f d ie naa r de 

B la n ka a rt m ogen w orden  aangevoerd . De eco log isch  

noodzakelijke concen tra tie  bedraagt m ind e r dan 10 m g /l.

Necessary reduction  of so il erosion (in %] from  a g r ic u ltu r 

a l land upstream  lake B lankaart, accord ing to the  ta rge t 

concentra tion  of suspended m a tte r th a t is a llowed to en te r 

the lake. The ecolog ica l ta rge t concen tra tion  am oun ts 10 

m g /l.



5.12 Voorbereidende studie ter stimulering, ondersteuning en wetenschappelijke 

begeleiding van de provincies bij de afbakening en inrichting van de Natuur- 
verbindingsgebieden
5.12 Creating an evidence-based methodology for the design of connections in the 

Flemish Ecological Network by the Flemish provinces

Tim Adriaens, Johan Peymen, Kris Decleer

IN-medewerkers in andere cellen: Geert de Blust, diverse IN-medewerkers uit andere cellen 

Externe samenwerking: Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse provincies

Toenemende t ransport in fras truc tuur en bebou

wing, in tensief agrarisch landgebruik en een 

verm inderende m i l ieukw a l i te i t  versn ijden de 

Vlaamse natuur. Versnippering is één van de 

grote "V's" en een belangri jke oorzaak van de 

achteruitgang van de biodiversiteit. Leefgebie

den worden te klein, zijn minder gebufferd tegen 

negatieve invloeden van buitenaf, populaties ra

ken geïsoleerd, genetische uitw isseling b l ij f t  

achterwege, soorten sterven uit...

Door leefgebieden te vergroten ontstaan di

verse, stabiele en duurzame ecosystemen. In het 

versnipperde Vlaanderen is de creatie van grote 

aaneengesloten natuurgebieden waarin popula

ties duurzaam kunnen overleven dikwij ls  onrea

listisch. Een goed functionerend ecologisch net

werk is dan een alternatief. Het gebiedsgericht 

natuurbele id in Vlaanderen streeft naar een 

functioneel Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), 

waarb ij  hoogwaardige natuur op een duurzame 

manier met elkaar verbonden wordt.

De Vlaamse provincies duiden in hun ru imte li jke 

s t ruc tuu rp lannen  Natuurverb ind ingsgeb ieden 

en Ecologische In frastructuur van bovenlokaal 

belang aan. In die gebieden worden maatregelen 

genomen om de verbindingsfunctie te verbete

ren en kleine landschapselementen, natuure le

menten en robuuste ecologische corridors in 

stand te houden of te ontwikkelen. De concrete 

afbakening van de natuurverbindingsgebieden is

een onderdeel van Provinciale Ruimteli jke Uit

voeringsplannen (PRUP's). De maatregelen w o r

den opgelijst in een natuurrichtplan.

Het IN werkt in opdracht van Afdeling Natuur aan 

een handleiding voor de provincies die bruikbaar 

moet zijn bij de afbakening en invulling van die 

Natuurverbindingsgebieden. Uit de omvangrijke 

wetenschappeli jke li te ratuur over versnippering 

worden vuistregels geëxtraheerd voor de inrich

ting van dispersiecorridors, stapstenen, leefge- 

biedcorridors en andere types verbindingen. Een 

afwegingskader wordt opgemaakt om prioritaire 

droge en natte natuurverbindingsgebieden in 

Vlaanderen te selecteren. Types maatregelen 

worden voorgesteld in verbindingsgebieden, ge

koppeld aan specifieke gidssoorten. Vragen ais 

"Hoe ziet een ideale corridor tussen droge heide- 

of moerasgebieden eruit", "hoe breed moet die 

verbinding zijn" en "met welke instrumenten kan 

zo'n verbinding op het terrein gerealiseerd wor

den” komen aan bod. Ten slotte wordt nagedacht 

over hoe natuurverbindingsgebieden gemonito- 

red moeten worden zodat de natuurkwali te it  en 

de verbindingsfunctie ervan geëvalueerd kunnen 

worden.
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F iguur 5.12.2

Kan d it ge ïso lee rde  h e is c h ra a l g ras la n d  m idden in  het 

Polygonebos (W est-V laanderen, Zonnebekel ooit fungeren a is 

stapsteen voor de bedre igde aardbe iv linder?

W ill th is  isola ted patch of species rich  Nardus grassland in the 

m iddle of a wood (Zonnebeke, W estern F landers] ever serve as 

a stepping stone fo r ta rge t o rgan ism s such as the  threatened 

grizzled skipper?

F iguur 5.12.1

In een natuu rve rb ind ing  voor de boom k ikke r is hee l wat 

nodig. Een brede hou tw a l Iop het ta lud  achteraan) m et een 

goed on tw ikke lde  zoom van k ru id e n rijk e  ru ig te  kan a is co r

r id o r fungeren naar nab ijge legen poelen. De langgerekte  

greppe l op de voorgrond is een s leu te lgeb ied  w aa rin  v o o rt

p lan ting  m oge lijk  is. Ook andere versn ipperingsgevoe lige  

soorten  p ro fite ren  hiervan.

A fu n c tio na l connection fo r the com m on tree  frog. A broad 

wooded bank (on the  ta lus  in the  rear) w ith  a w e ll devel

oped h e rb -r ic h  border serves as a c o rr id o r tow ards nearby 

pools. The e longated d itch  (fron t] serves as a key area 

w here  the  frogs can reproduce. O ther fra g m e n ta tio n -se n 

sitive  species p ro fit from  th is  design as w e ll. < -

m r  ,«»wSifci-V:
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5.13 Wetenschappelijke ondersteuning voor het natuurbeleid van het provincie
bestuur van West-Vlaanderen
5.13 Scientific support for the nature policy of the provincial government of 
Western Flanders

Olivier Dochy, Kris Decleer

Diverse IN-medewerkers van alle cellen

Externe samenwerking: Dienst MIRONA van provinciebestuur West-Vlaanderen (opdrachtgever]

Het doei van dit project is het leveren van we

tenschappeli jke onderbouwing voor het na tuur

beleid van de provincie West-Vlaanderen. De di

recte opdrachtgever is de sectie Natuur en 

Landschap (NALAl van de afdeling Milieu, Ruim

teli jke ordening en Natuur (MIRONA] van het 

provinciebestuur. In de prakti jk  wordt met diver

se secties binnen MIRONA samengewerkt. De 

samenwerking loopt sinds 1978. De opdrachten 

zijn heel divers.

Een eerste taak is het geven van concreet advies 

voor de inrichting en het beheer van provinciale 

natuurterreinen. In 2003 ging veel aandacht 

naar het domein Bulskampveld (Beernem), het 

Zeebos (B lankenbergei, de Kemmelberg 

(Heuvelland! en de Gasthuisbossen (leper- 

Zonnebeke).

Om de beheersmaatregelen te kunnen evalueren 

en zonodig bij te sturen, is een gerichte opvol

ging noodzakelijk. In 2003 werd gestart met de 

monitoring van grasland- en heidevegetaties op 

meerdere plaatsen en werden vr i jw il l igers bege

leid die broedvogels opvolgen in de Gavers 

(Harelbeke-Deerli jk) en Bergelen-put (Gullegem).

Begeleid ing van vrijwilligersonderzoek in de

provincie is een belangri jk  aspect van het werk. 

In het Brugse Ommeland en het Heuvelland 

loopt sinds 4 jaar  een amfi-b ieëninventarisatie- 

project. Ook werd medewerking verleend aan de

organisatie van de eerste West-Vlaamse Na- 

tuurstudiedag (6 maart 2003), naar het voor

beeld van andere provincies, die met 200 deelne

mers een schot in de roos was.

Agrarisch natuurbeheer is een belangri jk  aan

dachtspunt in deze landbouwprovincie bij u i t 

stek. Na l i teratuuronderzoek werd een nota op

gesteld met gerichte beschermingsmaatregelen 

voor de sterk achteruitgaande akkervogels. In 

2004 wordt gestart met de eerste maatregelen 

op het terrein: zorgen voor wintervoedsel voor 

gorzen en patri jzen door lokaal graanranden te 

laten staan.

Tenslotte werd een voorlopig rapport  opgemaakt 

dat de voor West-Vlaanderen pr ior ita ir  te be

schermen soorten opgeeft. Samen met het pro

v inciebestuur zal dit rapport worden aangepast 

tot een bruikbaar werk ins trum ent voor regiona

le beschermingsin it iatieven.
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Figuur 5.13.1

Op akkers, zoals deze m et w in te rg raan , vinden akkervogels 

a is ve ld leeuw erik  of gee lgors 's w in te rs  geen voedsel. 

A kkervoge lbescherm ingsm aatrege len  bestaan u it het voor

zien van nestgelegenheid (m eestal ru ig tes), zom ervoedsel 

(insectenrijke  g ras- en kru idenranden) en w in te rvoedse l 

(graanresten, zaden a lle rhande, k le ine onkru id jes). Een 

aanpak op maat is noodzakelijk  voor een goed resultaa t.

On s te rile  fie lds  like these, fa rm land  b irds such as sky la rk 

and ye llow ham m er cannot find  th e ir food. Conservation 

m easures consist of provid ing the r ig h t nesting hab ita t (e.g. 

ta li herb vegetation fo r buntings), a nearby in se c t-rich  su m 

m er habita t (e.g. grass m argins) as w e ll as a seed -rich  w in 

te r habita t (e.g. weedy stubb le  fie lds). Ta ilo r-m ade m easu

res are necessary fo r successfu l conservation.

F iguur 5.13.2

Op de Kem m elberg werd door het W est-V laam se prov inc ie 

bestuur een kleine graanakker van 1 ha ingezaaid met 

zom ergerst en niet geoogst. T ienta llen  geelgorzen kwamen 

's w in te rs  op deze voedselvoorraad af. D it is v r ijw e l de hele 

populatie van 10 km in de om trek. K leine bescherm ings

m aatregelen zoals deze kunnen een groot deel van de po

pulatie  door de w in te r helpen.

On the Kem m elberg, a sp ring -sow n barley fie ld  was left 

unharvested. Tens of ye llow ham m ers came feeding here 

during w inter. This sm a ll fie ld  served m ost o f the popu la

tion in a c irc le  of 10 k ilo m e te r w ide. This kind of conserva

tion m easures can be taken anywhere at appropria te  loca

tions.

• y**-;
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:: Cel 6 ::

N a t u u r r a p p o r t

De cel N a tu u r ra p p o r t  heeft a is voo rnaam ste  opdrach t  tw e e ja a r l i jk s  te rapporte ren over 

de toestand van de na tuu r  in V laanderen en de im pact van het gevoerde overheidsbele id 

daarop. Ze voert daarm ee een decreta le  opdracht van het IN uit.  Ze besteedt perm anent 

aandach t aan de behoeften van het beleid en de a fs tem m in g  van het N a tu u rra ppo r t  op het MIRA 

(M il ieu - en N a tuu rrappo rt) .

Het N a tu u r ra p p o r t  kom t to t  stand m et de m edew erk ing  van een groeiende groep (mede- 

lau teu rs ,  m ed ew erke rs  en lectoren. Het in teg ree r t  gegevens van a l le  cel len van het IN, van het 

IBW en van andere w e tenschappe l i jke  ins te l l ingen , a lsook van adm in is t ra t ies ,  openbare ins te l

l ingen en na tuurve ren ig ingen . Het proces w o rd t  begele id door een s tuu rg roep  m et ve r tegen

w oord ige rs  u it  het bele id en het m iddenveld en we tenschappe l i jke  spec ia l is ten  uit d iverse d isc i

p l ines.

M om entee l worden zowel sys tem at ische rappo rte r ing  over ve rander ingen  in de toestand van de 

n a tuu r  in V laanderen ais be le idsevaluat ie  bem oe i l i jk t  door het gebrek aan gestandaard iseerde 

da taverwerv ing. De cel s te l t  zich to t doei zowel bestaande m on ito r in g  te in tegreren ais een 

in tens ie f  m o n i to r in g n e tw e rk  te on tw ikke len .  Om de p r io r i ta i re  m on ito r ingnoden  te identi f iceren 

worden  ind ica toren geordend vo lgens een v e rs to r ing s -  en be le idsketen.
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:: Research Group 6 ::
Nature  repor t

T he p r im ary  task of the nature repor t  ce l l  is to repor t  on the state of na ture in F landers  

and to evaluate the gove rnm en ta l  po licy towards  nature conservation. This  is the im p le 

m en ta t ion  of a s ta tu to ry  ob liga t ion  of the Inst itu te  of Nature Conservation. P a r t icu la r  

a tten tion is paid to the iden t i f ica t ion  of the in fo rm a t ion  needs of policy m ake rs  and to the  tun ing 

of the Nature Report to the  Env ironm ent and Nature Report (MIRA).

The report is produced w ith  the con tr ibu t ion  of a grow ing group of (co lauthors , rev iewers  and 

coope ra t ing  people. It in te g ra te s  data f ro m  o th e r  ce l ls  w i th in  the  Ins t i tu te  of N a tu re  

Conservation, the Ins t i tu te  fo r  Forestry  and Game Managem ent and o ther  sc ien t i f ic  ins t i tu tes ,  as 

w e l l  as f rom  gove rnm en ta l  and non -g ove rn m en ta l  o rgan isat ions. The process is guided by a 

steering com m ittee ,  w ith  representa t ives f rom  governm enta l and non -g ove rn m en ta l  o rgan isa 

t ions and w ith  sc ien t i f ic  spec ia l is ts  f rom  d i f fe ren t  backgrounds.

At the m om ent  sys tem at ic  repor t ing  on the changes in the state of na ture in F landers  as w e l l  as 

policy evaluation are h indered by a lack of s tandard ised data co l lect ion. The cell's goal is to in te 

grate existing m on ito r ing  and to develop an intensive m on ito r ing  ne twork .  In o rde r  to iden ti fy  

p r io r i t ies ,  ind ica tors  are in tegra ted in a d is tu rba nce -p o l icy -m od e l.



6.1 Natuurrapport
6.1 Nature report

Anja De Braekeleer, Luc De Bruyn, Myriam Dumortier, Johan Peymen, Anik Schneiders, Toon Van Daele, Wouter Van 

Reeth, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh

Op 20 juni 2003 werd het 352 pagina's tellende 

NARA 2003 aan de m in is ter overhandigd en aan 

de pers voorgesteld. De centrale boodschap was 

"N a tuu rh e rs te l  b l i j f t  beperkt, be langste ll ing 

neemt toe":

*  Om een natuurbeleid te kunnen voeren moet 

er een draagvlak zijn. Het Vlaamse natuurbeleid 

geniet een groeiend draagvlak. Dit werd geïllus

treerd aan de hand van cijfers over o.a. het 

groeiende aantal bezoeken aan natuur- en bos

gebieden en de positieve perceptie over de na

tuurreservaten bij bezoekers en omwonenden.

*  Op Europese schaal wordt werk gemaakt van 

een netwerk van natuurgebieden met gunstige 

leefomstandigheden voor bedreigde soorten. Het 

Vlaamse natuurbele id  rea l iseert  h ier in  een 

schakel. Vlaanderen beschikt momenteel over 

25.000 ha reservaten. 2001 en 2002 waren piek

jaren voor wat betreft de aankoop van reserva

ten, maar de vooropgestelde doelstell ing van het 

MiNa-plan 2 - 50.000 ha tegen 2007 - zal well icht 

pas la ter worden gehaald. Ook de realisatie van 

het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN] (125.000 

ha tegen begin 2003) loopt vertraging op. Pas bij 

de be-oogde realisatie van de tweede fase van 

het VEN zullen de voorziene grotere eenheden 

natuur worden gecreëerd.

*  De Biodiversiteitsconventie betekent dat er 

op wereldschaal werk wordt gemaakt van het 

behoud van de biologische diversiteit. Maar de 

achteruitgaande trend is nog niet gekeerd. Het

Natuurrapport  2003 bevat verontrustende cijfers 

over dagvlinders, hogere planten, broedvogels 

en amfibieën. Alleen over de vissen in de grote

re rivieren is er positief nieuws.

De voorstell ing van het NARA 2003 kreeg ruime 

belangstelling in de media: radiol (voor de dag), 

4FM, radio2-Limburg, VT4 (nieuws), Terzake, Man 

Bijt Hond, De Standaard, Het Nieuwsblad, De 

Morgen, Het Laatste Nieuws, De Financieel 

Economische Tijd (2 x), Het belang van Limburg, 

De Bond, M il ieurama, De Verrekijker, LIN- 

nieuwsbrief, IN-IBW-nieuwsbrief, e.a. Er was een 

verzending van rapporten naar beleid, bibliothe

ken en medewerkers aan het natuurrapport.

Aan het natuurrapport werd een samenvatting 

voor het bredere publiek gekoppeld (¿4 p.), waar

aan ook een Engelstalige samenvatting werd toe

gevoegd. Deze werd vanaf oktober gepromoot en 

aangekondigd via provinciale persberichten (reac

tie in radio2 (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen, Limburg), radio2 uitgebreid (West- 

Vlaanderen), TV-Limburg, WTV, Het Laatste 

Nieuws). Er was een verzending naar beleid, ge

meenten, actieve medewerkers van Natuurpunt, 

actieve medewerkers van CVN, leerkrachten bio

logie en medewerkers aan het natuurrapport.

De in formatie  uit NARA 2003 werd verder ver

spreid via aankondigingen (Natuur.focus, Natuur 

daar zorgen we voor, Landschap, e.a.), artikels
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(De levende natuur, Water, Seizoenen, ANKONA 

nieuwsbrief, e.a.), voordrachten (symposium 

Nationaal Verbond voor Natuurbescherm ing, 

symposium biogeochemistry of wetlands, sym

posium ecotechniek en natuurbouw, vakinhoude

l i jk  overleg VLM, vr i jdagm iddagsem inar ies  

steunpunt duurzame landbouw, e.a.), posters 

(Likona, Ankona, BENELUX-congres zoology, 

studiedag landbouw en milieu, e.a.l.

De informatie uit het NARA 2003 vond ook verde

re doorwerking in het MIRA 2003, Mil ieujaar- 

programma 2004, VRIND 2003, de indicatorenset 

van de Beleidsraad, structurering van TWOL, e.a.

Er werd een grondige evaluatie van NARA 2003 

(en voorgaande NARA's) gestart via een enquête 

in de rapporten en interviews bij diverse ge

bruikersgroepen. Het NARA 2003 werd ook bin

nen het NARA-team en binnen de stuurgroep ge

ëvalueerd. Uit cij fers b l ijkt alvast dat het aantal 

medewerkers aan het NARA systematisch stijgt 

en dat steeds meer externen aan het NARA bij

dragen (zie figuur).

In de loop van 2003 kwam de stuurgroep 3 keer 

samen: om de toekomstige fusie met MIRA te 

bespreken (in formele gemeenschappel i jke 

stuurgroep, januari), voor de voorbereiding van 

de communicatie (mei) en voor de evaluatie 

(november).

350
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F iguur 6.1

Evolutie van het aan ta l auteurs, lectoren en m edew erkers 

aan de na tuurrappo rten  (boven) en van de herkom st van 

auteurs, lectoren en m edew erkers (onder).

Developm ent of the num ber of authors, review ers and co

opera ting  people (above) and of the a ffilia tio n  of the 

authors, review ers and co -opera ting  people (below) in the 

p repara tion  of the nature reports.



6.2 Integratie van monitoring en indicatoren
6.2 Integration of monitoring and indicators

Anja De Braekelee.r, Luc De Bruyn, Myriam Dumortier, Johan Peymen, Anik Schneiders, Toon Van Daele, Wouter Van 

Reeth, Dick van Straaten, Gisèle Weyembergh

Het NARA-team wenst niet alleen passief ge

bruik te maken van de bestaande monitoring, 

maar ook sturend op te treden zodat de monito

ring tegemoet komt aan de vereisten voor een 

kwalitat ie f hoogstaande en beleidsgerichte na- 

tuurrapportage. Hiervoor wordt zowel rond indi

catoren ais rond monitoring gewerkt,

(1) Indicatoren

Het NARA-team werk t  aan een overzicht van in

dicatoren, die in een bele idsverstoringsketen 

worden geordend (zie f iguur]. Dit model omvat 

eigenli jk  'de bri l'  waarmee vanuit de natuurrap- 

portage naar na tuur en natuurbele id  in 

Vlaanderen wordt gekeken. Het MIRA en het 

European Environmental Agency (EEA) hanteren 

geli jkaardige raamwerken voor de ontwikkeling 

van indicatoren. Het NARA-team werk t eveneens 

mee in het indicatorenoverleg binnen het be

le idsdomein en aan de totstandkoming van de 

indicatorenset van het European Environmental 

Agency (EEA).

(2) Sturing en integratie van de bestaande moni

toring en ontwikkeling van geïntegreerde moni

toring.

Het NARA-team werk t mee in stuurgroepen van 

monitoring die binnen of buiten het Instituut 

wordt voorbereid of uitgevoerd:

*  Beheersmonitoring natuurreservaten (cel 4)

*  Hydrologische monitoring natuurreservaten

(WATINA-databank) (cel 3)

*  Aandachtsoorten natuurreservaten

*  Natuurgebiedendatabank (cel 4)

*  Monitoring bosreservaten (IBW)

*  Eekhoornmonitoring (cel 1 )

*  Indicatoren voor het maatschappelijk draag

vlak voor natuurbehoud (AMINAL, Natuur)

*  Duurzaamheidsindicatoren (AMINAL, Bos & 

Groen).

Het NARA-team werkt aan de ontwikkeling van 

intensieve monitoring (binnen de beheermonito- 

ring van natuurreservaten), met ais doei verande

ringen in de mil ieukwali te it  te kunnen koppelen 

aan de toestand van de natuur.

*  De toestand in de pilootsite voor intensieve 

m on itor ing (Gulke Putten, West-Vlaanderen) 

werd verder opgevolgd.

*  In samenwerking met NARA, werden aan de 

KULeuven, labo voor bodemvruchtbaarheid en 

bodembiologie standaard bodemanalysetechnie- 

ken (indicatoren voor bodemkwaliteit , verzuring 

en verm esting) verder opgesteld en ge- 

toetst(MBP-actie 112). Tevens werden door dit 

labo twee nieuwe monitoringsites gestart: de 

Doode Bernde en Neerharenheide.

*  Het NARA-team verleent permanent onder

steuning aan de ontwikkeling van bodemkundige 

evaluaties van natuurgebieden.

*  Er is regelmatig  overleg met het VMM-de- 

posit iemeetnet verzuring.
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Figuur 6.2

B e le ids-  en vers to r in g ske ten  w a a r in  bes taa nde  en 

gewenste indicatoren w orden geordend.

Policy and d is tu rbance  m o d e l  in which  exist ing and  

required indicators are ordered.
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6.3 Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurza
me ontwikkeling -  ondersteunende acties: het Belgisch Platform Biodiversiteit
6.3 Scientific support plan for a sustainable development policy - supporting 

actions: the Belgian Biodiversity Platform

Jurgen Tack

Externe medewerkers: Hendrik Segers (KBIN), Etienne Branquart (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du 

Bois)

In 1996 werd het in ternationale Verdrag inzake 

Biologische Diversiteit door België offic ieel ge

ratif iceerd. Naast een aantal opgelegde rappor

teringen verplicht het Verdrag ook de nodige 

aandacht te besteden aan de deelfacetten van 

een geïntegreerd biodiversiteitsbeleid. Een be

langrijke component hierin vormt het weten

schappeli jk  onderzoek. De Federale Diensten 

voorwetenschap, Technologie en Culturele Aan

gelegenheden (DWTC) hebben hiertoe het Plat

form Biodiversiteit  opgezet. Dit Platform is een 

adviesorgaan van de DWTC op het gebied van het 

b iod ivers ite itsonderzoek uitgevoerd door 

Belgische wetenschappers in Belgische en in te r

nationale fora. Het IN coördineert de Vlaamse 

vertegenwoordiging in het Platform.

Specif ieke acties van het P la tfo rm  in 2003 

waren:

informatie (specifieke aandacht aan de start van 

het Europese 6e Kaderprogramma)

*  ondersteun ing van Europese in it iatieven 

betreffende biodiversite itsonderzoek (BIOPLAT- 

FORM thematic  network, 6e kaderprogramma 

EU, CONNECT .PEER, ALTER-net, enz.)

*  Opvolging van het Europees Platform voor 

B iod ivers te itsonderzoek Strategieën (bi jeen

komsten in Griekenland en Italië)

*  Contacten met de in ternationale organen 

met verantwoordeli jkheden binnen het biodiver

s ite i tsonderzoek (CBD.ETC/NPB, DIVERSITAS, 

EEA, EU-DG Research, EU-DG Environment, 

Fauna Europaea, GBIF.enz.)

*  adviesverlening aan de Federale DWTC op 

het gebied van b iod ivers ite itsonderzoek in 

België

*  actieve deelname in vergaderingen, com m is

sies, stuurgroepen ais interface tussen admin i

stratie, beleid en onderzoek, CCIM-stuurgroe- 

pen, e.a.

*  (co-)auteur van nationale en in ternationale 

rapporten (bv. Monografie  B iod ivers ite i t  van 

België,...)

*  ondersteuning van de Belgische wetenschap

pers voor een vlottere toegang tot biodiversiteits-
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(1) Doelgroep

De b ib liotheek van het IN spits zich in het bijzon

der toe op in fo rm atie  rond de them a's "na tuur", 

"m ilieu  van de natuur", "ecologie" en "b io log ie". 

Dat gebeurt door een gerich t opvolgen en bevra

gen van de inform atienoden van de gebru ikers 

en door het opvolgen van de ontw ikkelingen in 

de uitgeverssector.

Het doelpubliek bestaat in eerste instantie uit 

het personeel verbonden aan het IN, m aar de b i

b liotheek staat ook open voor externen op d ins

dag, woensdag en donderdag.

(2) De w erk ing in c ijfe rs  en le tte rs

De tota le collectie te lt ondertussen 12.500 m o

nografieën.

De aanwas in 2003 bedroeg 984 werken. Dankzij 

de naambekendheid van het IN en door een ac

tieve uitw isseling van m ateriaa l is ongeveer 2/3 

hiervan gra tis of door schenking verkregen.

De b ib liotheek omvat ook een arch ief met rap

porten, verslagen en m ededelingen van het IN. 

Dit geeft een goed beeld van de wetenschappe

lijke output van het IN in het heden en in het ver

leden.

De b ib lio theek is m om enteel geabonneerd op 

ongeveer 320 tijd schriften . Een 50 ta i nieuws

brieven worden gra tis verkregen. Er is dit jaa r 

ook een grote inspanning geleverd om de aan

koop te centra liseren zodat de opvolging van be

stelbonnen, leveringen en factura tie  v lo tte r kan 

verlopen.

Via in te rb ib lio theca ir leenverkeer (IBL) werden 

een 50-ta l aanvragen behandeld.

De b ib lio theek heeft ook via het netwerk van de 

Vlaamse Gemeenschap toegang tot ISI Web of 

Knowledge, K luw er online en Mediargus. Tevens 

kunnen in de leeszaal een aantal electronische 

tijd sch riften  "on line" worden geraadpleegd.

De website van de b ib liotheek werd in 2003 gron

dig hervorm d en bevat nu, op een nog m akke lij

kere m anier dan in het verleden, de nodige in fo r

m atie voor de gebru ikers, www.instnat.be en dan 

een k lik  op de knop bibliotheek.

De boekencollectie van het IN is, samen met de 

collecties van een aantal andere organisaties, 

raadp leegbaar via de w ebsite  van Feinet 

(F landers E nv ironm enta l L ib ra ry  N etw ork 

ww w .fe lnet.be).

Ondertussen w ordt er verder gewerkt om sa

men met andere afdelingen en inste llingen van 

het M in isterie  van de Vlaamse Gemeenschap te 

komen to t een gem eenschappelijk b ib lio theek

systeem. H ierbij is ook het IBW betrokken ais 

partner. Bedoeling is te komen tot een gezamen

lijke  via het web bevraagbare catalogus, hetgeen 

ook een m akke lijke r op e lkaar a fste lbaar collec-

http://www.instnat.be
http://www.felnet.be


tiebeleid zal toelaten.

Met het oog op de fusie van het IN en het IBW 

zijn door de twee bib liotheken reeds de nodige 

afspraken gemaakt om een aanvang te maken 

met het opvangen van de versch illen tussen de 

twee collecties.

Om het raakvlak van de b ib lio theek met de 

Vlaamse bib liotheekw ereld te vergroten zijn we 

lid van een aantal koepelorganisaties:

VOWB [Vlaams Overlegorgaan inzake W eten

schappelijk B ib lio theekwerk]

Feinet (F landers E nv ironm enta l L ib ra ry  

Network)

VVBAD (Vlaamse Vereniging voor B ib lio theek-, 

Archief- en Documentatiewezen)

(3) het prijskaartje

De werkingskosten voor de bibliotheek in 2003 

bedroegen 88.990 euro. Het leeuwenaandeel van 

dat bedrag wordt opgeslorpt door de kostensoort 

'tijdschriften '.



Laboratoria
voor fys ico -chem ische  analyses en ben thosonderzoek





Uiteraard bestonden de werkzaamheden van het 

laboratorium  ook in 2003 hoofdzakelijk uit het u it

voeren van analyses, die nodig zijn voor de voort

gang en onderbouwing van het wetenschappelijk 

onderzoek. De nadruk lig t daarbij op de analyse 

van allerhande waterstalen (grondwater- zowel 

ais oppervlaktewaterstalen], maar ook bodeman- 

alyses en plantanalyses werden uitgevoerd. Voor 

analyses waarvoor niet de benodigde in frastruc

tuu r aanwezig is, werd beroep gedaan op externe 

laboratoria.

In 2003 werden in to taa l ca. 700 w atersta len, ca. 

800 bodemstalen en enkele honderden p lan tsta- 

len geanalyseerd. Het spectrum  aan param eters 

bestond voor w atersta len uit 34 stuks, voor bo

dem stalen uit 15 en voor p lantstalen uit een 

ach tta l (NDF, ADF, ADL, WOK, RE, N, P en K). 

Verder werden een aantal studenten begeleid bij 

verge lijkbare analyses ten behoeve van hun the

sis. Outsourcing gebeurde vooral voor meer dan 

700 p lan tana lyses waarvan voedingswaarde 

bepalende factoren werden gemeten. Ook een 

75-ta l chem ische analyse van zware metalen en 

organische polluenten werden uitbesteed. In het 

ben thos labora to rium  werden ca. 600 ko rre l- 

grootte-analyses en 300 organische stofbepa- 

lingen uitgevoerd, 300 organische sto fbepalin - 

gen en werden ca. 700 benthosstalen getrieerd 

en u itgedeterm ineerd.

De brede w aaier aan param eters die behoren tot 

het analysetakenpakket is weergegeven in vo l

gend overzicht :

Gewasanalyse

G001 : n itra a t-s t ik s to f|N 0 3 N l

G002 : su lfaa t

G003 : ch lo ride

G004 : D igestie  voor ICP analyse Ibepaling K en P frac ties l 

G005 : o rgan isch  m ateriaa l|% O .M .I ILoss-on-ign ition |

G006 : to ta a l C% en to ta a l N% IDum as-m ethode)

G007 : NDF, ADF en lig n in e fra c tie  d.m.v. f ib e r analyser 

G008 : Bepaling van het vochtgeha lte

G009 : vezels, w aterop losbare  su ike rs, vochtgehalte , N en C -frac- 

ties  d.m.v. n e a r-in fra red  spectrom e trie  INIRl

Bodem m onsteranalyse 

B001 : Drogen en zeven 

B002 : vochtgehatte

B003 : o rganisch m a te ria a llL o ss -on -ign itio n l

B004 : pHIH20) en pH(KCUB005 : m inera le  sti ksto f IM i n NI

B006 : Cation Exchange Capacity (C.E.C.I en Exchangeable Bases

B007 : a m o rf Fe, A l en gebonden P

B008 : su lfaa t

B009 : D igestie  voor ICP ana lyse  IP, Na, K, Mg, Ca, Fe: 

to ta le /w a te rop losba re /p lan tbesch ikbare  frac tie !

B010 : to ta a l zwavel

B011 : besch ikbaar lex trahee rbaa r) P via een anionenu itw isse- 

lingsm em braan  lAUMl

B012 : het tot.C%  en het to t.N %  ID um as-m ethodel

B013 : Analyse g rondsoort via lase rd iffra c tie  (ko rre lg roo ttesa-

m e ns te llin g l

B014 : zware m eta len na d igestie



Wateranalyse 

W001 : su lfaa t 

W002 : ch loride

W003 : b icarbonaat Ito taa l a lk a lin ite it]

W004 : o rtho -fos faa t 

W005 : am m onium  

W006 : n itraa t en n itr ie t 

W007 : n itr ie t

W008 : ch lo rophyl en pheophytine 

W009 : C.O.D.

W010 : e lec tro -conductiv ite itlE c)

W011 : zwevende stoffen

W012 : bezinkbare stoffen

W013 : zuurtegraad (pHI van w a te r

W014 : zuursto fgraad van w a te r

W015 : b iochem ische zuursto fvraag (BOO)

W016 : K je ld a h l-s tiks to f

W017 : to taa l fosfaat

W018 : kationen Na, K, Mg, Fe, Ca, Al

W019 : S i02

W020 : zware m etalen

Dankzij een eindwerk van één van de m edewer

kers!*) kon bovendien extra aandacht worden 

besteed aan de voorbereiding van de verwachte 

fusie tussen het IN en het IBW sam ensm elting 

van het Instituu t voor Natuurbehoud met het 

Instituu t voor Bosbouw en W ildbeheer. Het was 

be langrijk  om de be-staande labo ra to rium in fra - 

s truc tuu r op beide locaties onder de loep te ne

men om tot een optim ale synergie te komen.

Eerst werd een inventaris gem aakt van de d i

verse analysemethodes op beide locaties. Daar

na werden alle analysemethodes per procedu- 

restap onderzocht op potentië le m ilieueffecten. 

Door deze m ilieueffecten te koppelen aan de ge

w este lijke wetgeving kwamen we beter te weten 

in welke mate beide laboratoria  de voorschriften 

opvolgen en meteen ook welke de im pact daar

van is op de onm idde llijke  omgeving.

Uit het onderzoek mocht blijken dat beide in s ti

tuten een grote con form ite it vertonen met ener

z ijds de V laam se m ilieuw e tgev ing  (IBW) en 

anderzijds de m ilieuwetgeving van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (IN).

Ondanks het feit dat beide institu ten een goede 

beoordeling kregen, kwamen er enkele gebre

ken aan het licht. Op basis van de vastgestelde 

m ilieu - en veiligheidsaspecten werden enkele 

suggesties geform uleerd om verbeteringen te 

kunnen realiseren in de nabije toekom st.

(‘ iB e rnae rts , J., 200A - M ilie u - en ve ilighe idsaspecten bij 

de in te g ra tie  van de la b o ra to r ia  van h e t to e ko m s tig  

In s titu u t voor N a tuu r- en Bosonderzoek IINBOI. 

E indvers lag  ''V oortgeze tte  O p le id ing  M ilie u k u n d e ", 

K a tho lieke  H ogeschoo l L im b u rg -D ie pe n b ee k , S tich tin g  

Brabantse Hogeschool (SBH), Breda.
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