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FORUM SLEUTEL INZAKE AFWEGING 

HERINTRODUCTIE EN INTRODUCTIE 

KOEN VAN DEN BERGE 

Herintroductie van soorten was onderwerp van een workshop op de natuurstudiedag in Mechelen op 24 januari 2004. Het werd een 
interessante confrontatie van meningen en werkwijzen. In de vorige Natuur.focus verscheen reeds een bijdrage over herintroductie 
(Vanreusel & Verheyen 2003). Daarin werden afwegingscriteria voorgesteld die tot stand gekomen waren in overleg met lokale ter
reinwerkers. Het voorliggend artikel geeft de aanpak weer van de Vlaamse overheid. (Redactie) 

Referentie: 
Vanreusel W. & Verheyen K. 2003. Spelregels voor herintroductie van soorten, de lokale aanpak. Natuur.focus 2(4):157-160. 

Sleutel inzake afweging 
herintroductie en introductie 
KOEN VAN DEN BERGE 

In het kader van het MINA-plan 2 (1997-

200l). en meer bepaald in het hoofdstuk 
gewijd aan 'Verlies van biodiversiteit', werd 
o.m. aandacht gevraagd voor het 'tegen
gaan van ongepaste (her)introducties'. Om 
dit in praktijk te kunnen brengen, was het 
wenselijk een concreet afwegingskader op 
te stellen. Daarvoor is een ambtelijke werk
groep aan de slag gegaan, waarin tevens 
enkele externe deskundigen hun inbreng 
hadden. Een en ander resulteerde in twee 
dichotome sleutels, één inzake herintroduc
ties, en één omtrent exotenbeheer. Zij wil-

len een concreet instrument zijn om tot 
concrete antwoorden te kunnen komen op 
concrete vragen in dit verband. 

Uiteraard moet men te beseffen dat zo'n 
sleutel slechts een sterke samenvatting is 
van een complexe analyse van de materie, 
zodat mogelijk niet alle achterliggende 
redeneringen, motiveringen en verantwoor
dingen meteen voldoende duidelijk zijn. 
Toch kan er ongetwijfeld alvast een heel 
eind mee worden opgeschoten. Hoe dan 
ook is het goed voorafgaandelijk twee punt-

BASISVOORWAARDEN 

- oorzaak van verdwijning of achteruitgang bekend, ten gunste gekeerd en onder controle 
- gebied voldoet aan soortspecifieke eisen 
- bronpopulatie niet schaden en zeker niet in gevaar brengen 
- registratie en documentering vereist 

BASISCONTEXT 

- De introductie kadert rechtstreeks en alleen binnen het natuurbehoudmotief: 
- De introductie kadert niet rechtstreeks en alleen binnen het natuurbehoudmotief: 
- De introductie betreft een manifest exotische soort: 

- De introductie betreft geen manifest exotische soort: 
- De introductie beoogt een rechtstreekse bijdrage te leveren aan het behoud van de soort zelf: 

jes te benadrukken. Vooreerst dient men te 
beseffen dat, wanneer het behoud van de 
biodiversiteit als (subjectieve) maatschap
pelijke doelstelling vooropgesteld wordt, de 
plaats van (her)introductie daarin wel dege
lijk vanuit een wetenschappelijke (objectie
ve) invalshoek kan worden geanalyseerd. 
Verder is het essentieel dat het behoud van 
de biodiversiteit niet herleid wordt tot het 
behoud van 'soorten', gezien binnen soorten 
nog verder - genetisch - onderscheid te 
maken valt. 
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- De introductie beoogt een bijdrage te leveren aan het behoud van andere soorten (functionele relatie): 

verboden 
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- Het herstel van de functionele relatie(s) beoogt een rechtstreekse bijdrage te leveren aan het behoud 
van andere relevante soorten: 
Het herstel van de functionele relatie(s) beoogt een natuurdoeltype te realiseren: 
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RECHTSTREEKSE BijDRAGE AAN HET BEHOUD VAN DE SOORT ZELF 

De introductie betreft autochtoon genoom: 
- De introductie betreft geen autochtoon genoom: 

- De introductie betreft autochtoon genoom dat in situ acuut bedreigd is: 
- De introductie betreft autochtoon genoom dat in situ niet acuut bedreigd is: 

- De introductie heeft geen nadelige gevolgen voor andere relevante soorten: 
- De introductie heeft (mogelijk wel) nadelige gevolgen voor andere relevante soorten: 

RECHTSTREEKSE BijDRAGE AAN HET BEHOUD VAN (EEN) ANDER(E) SOORT(EN) 

De introductie betreft autochtoon genoom: 
De introductie betreft geen autochtoon genoom: 

- Spontane herkolonisatie van de te introduceren soort dreigt te lang te duren voor het behoud van de andere soort: 
- Spontane herkolonisatie van de te introduceren soort is mogelijk zonder dat ondertussen de andere soort 

acuut bedreigd wordt: 

- Spontane herkolonisatie van de te introduceren soort dreigt te lang te duren voor het behoud van 
de andere soort: 

- Spontane herkolonisatie van de te introduceren soort is mogelijk zonder dat ondertussen de andere soort 
acuut bedreigd wordt: 

- Er is geen rest-autochtoon genoom van de te introduceren soort meer aanwezig: 
- Er is nog rest -autochtoon genoom van de te introduceren soort aanwezig: 

- De hybridisatie van het genoom van de te introduceren soort is minder relevant (historische natuurlijkheid) 
dan de bijdrage aan het behoud van de andere soort: 

- De hybridisatie van het genoom van de te introduceren soort is relevant negatief: 

REALISATIE NATUURDOELTYPE (levensgemeenschap, vegetatietype) 

- Spontane herkolonisatie van de te introduceren soort is mogelijk binnen een redelijke termijn: 
- Spontane herkolonisatie is niet mogelijk binnen een redelijke termijn: 

- Er is geen rest-autochtoon genoom van de te introduceren soort meer aanwezig: 
- Er is nog rest-autochtoon genoom van de te introduceren soort aanwezig: 

- De hybridisatie van het genoom van de te introduceren soort is minder relevant (historische natuurlijkheid) 
dan de realisatie van het natuurdoeltype: 

- De hybridisatie van het genoom van de te introduceren soort is relevant negatief: 

BASISCONTEXT RUIfvIER DAN RECHTSTREEKS EN ALLEEN NATUURBEHOUD 
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sterk afgeraden 

aanbevolen 
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onnodig / afgeraden (*) 
sterk afgeraden 
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aanbevolen 

onnodig/afgeraden (*) 
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afgeraden 

aanbevolen 
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aanbevolen 
afgeraden 

afgeraden 
14 

toegelaten 
15 

aanbevolen 
afgeraden 

(motief van strategische, praktische, economische, recreatieve, politieke, wetenschappelijke, .. . aard) 

De introductie treedt (mogelijk) in conflict met het natuurbehoud (*0): 
De introductie heeft geen conflictrelatie met het natuurbehoud: 

(z) verlies aan wetenschappelijke informr:ltie 
(-<x) hybridisatie, ver\Vildering, historische natuurlijkheid, concurrentie, verdringing, predatie,_. 

SUMMARY BOX: 

VAN DEN BERGE K. 2004- A key for the introduction and rein

troduction of species.[in Dutch]. Natuur.focus 3(r): 24-25. 

A working group of officials and experts present a key that 
can be used as a decicion tooI for the introduction and rein
troduction of species in the Flemish region. 
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