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Annelies Jacobs (Natuurpunt Studie)
Sandrine Godefroid (Plantentuin Meise)

West-Vlaamse Natuurstudiedag, Kortrijk 04/03/2023

Project ‘IZABEL’: Inzamelen zaden
van de Belgische flora

Samen met een netwerk van medewerkers

Verpleging

Actie voor bedreigde populaties

Reanimatie Intensive Care – (her)introductie, 
translocatie of bijplaatsen

Zadenbank Plantentuin Meise Opslag korte termijn

• Koude kamer met een temperatuur van 15°C en RH 15% voor korte opslag (10 jaar)

Opslag lange termijn

• Voor opslag op lange termijn (>100 jaar) worden zaden gedroogd op 15% RH tot  ~5% 
MC, dan worden ze in luchtdichte enveloppes verpakt en ingevrozen op -20°C
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Zaden van Ardense dravik

Inzamelen zaden van de Belgische Flora

• Global Strategy Plant Conservation: doel om 75% van alle 
bedreigde plantensoorten ex-situ te bewaren

• Tot voor kort slechts een klein deel daarvan in de 
zadenbank, grootste deel met slechts één populatie

• Overheidsopdracht project ‘IZABEL’ 
• de Belgische zadencollectie versterken met >500 

soorten (ca. 1200 accessies) tegen eind 2024

• Kwetsbare/bedreigde en zeldzame soorten en populaties (Rode Lijst, …)
• Crop wild relatives
• Soorten met een beperkte geografische verspreiding of met een beperkt

dispersiepotentieel
• Soorten relevant voor onderzoek, voor natuurherstel, …

Niet limitatief: rekening met huidige situatie, lokale context, …

Gerichte selectie van plantensoorten- en populaties Toestand wilde vaatplanten

• Rode Lijst Vlaanderen en Brussel: 1151 taxa, 23% of 273 soorten RL
• Verdwenen: 56 - Met verdwijning bedreigd: 108  - Bedreigd: 69 

Kwetsbaar: 40 - Zeldzaam: 203 – Achteruitgaand: 34

• Provinciaal Prioritair West-Vlaanderen: 62 prioritaire soorten en 
45 soorten ‘Bijna in Gevaar’

(Van Landuyt et al. 2006) 

Botrychium lunaria

(Gelobde maanvaren)

(Maes et al. 2021)

Heat map PPS en habitattypische
plantensoorten 

Uitgebreid kennisnetwerk Beheerder van >27.000 ha in 500 gebieden

~9 miljoen plantenwaarnemingen Gezamenlijke herstelprojecten

Samenwerking Plantentuin Meise met Natuurpunt Inzameling van de zaden

• Netwerk vrijwillige en professionele medewerkers
• Basiskennis = nodig!

• Beheerders: conservators, beheerteams, boswachters, 
planners, …

• Planten- of natuurkenners: plantenwerkgroepen, 
waarnemers, karteerders, onderzoekers, medewerkers 
afdelingen, …

• Nu +/- 70 medewerkers
• Provincie West-Vlaanderen:

• 220 soorten (+/-356 populaties)
tegen begin 2025
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Verantwoord inzamelen

Europees zaadoogstprotocol
• Vaak kleine, kwetsbare populaties

• Kwaliteitsvol staal

Inzamelen: Aantal individuen, aantal zaden, 
inzamelmethode, technieken, ….

Vooraf: Opleiding, Vergunningen en toelatingen, 
verkenningsbezoek

Vb. Inzamelen zaden Zeewolfsmelk in De Panne (West-Vlaanderen)

Vb. Inzamelen bottels van wilde rozen in Oostduinkerke

Onder de aandacht

• Nieuwe vondsten Beursjesganzevoet
• Oudenburg (Weiden Pompje) 
• Uitkerke Weiden

Onder de aandacht

• Huidige verspreiding Steeneppe (Poperinge)
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Onder de aandacht

• Bedreigde akkerflora 
(zie ook webinar)

• Vb Het grootste en
het kleinste staal
van 2022

• Centralisatie

• Kwaliteitscontrole van de stalen 

• Opkuisen van de zaden

• Uitvoeren van één kiemtest, op voorwaarde 
dat minstens 500 zaden aanwezig zijn 

• Voldoende drogen

• Verpakking voor diepvriesopslag

Kwaliteitscontrole en voorbereiden opslag

• Resultaten kiemtesten

ACC_NUM LOT_# NAME Amount Kiem-test Germin % Viability %
20221966 60730 Leonurus cardiaca 5500 X 100 100
20211326 48385 Helianthemum nummularium 8000 X 96 96
20211327 48386 Euphrasia tetraquetra 14000 X 44 96
20211325 48384 Linum catharticum 5300 X 46 96

Kwaliteitscontrole en voorbereiden opslag

• Provincie West-Vlaanderen: momenteel +/- 100 populaties (→ 220 soorten, 356 populaties in 2025) 

Toepassingen zadenbank Meise

Behoud / herstel GD Onderzoek

• Bijdragen aan het herstel van 
meer complete 
vegetatiesystemen

• De toestand van kwetsbare / 
bedreigde soorten en
populaties verbeteren

• Materiaal voor verbeteren van 
gewassen aanbieden

• Begrijpen van optimale
kiemomstandigheden voor
allerlei soorten

• Bestuderen van de 
mogelijkheid van soorten om 
opgeslagen te worden bij
lage RH en temperatuur

• Bestuderen van de 
adaptaties van soorten aan
klimaatverandering

Samenwerking Levend Archief
Nationale Zadencollectie van Nederland
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Een kader voor herintroducties en actief verplaatsen

• Randvoorwaarden: ‘nee, tenzij’

• Doordachte actie: hoe pak je het aan?

• Opvolging en bijsturing

• Verspreidingskennis van de soorten wordt ondermijnd
(floravervalsing) 

• Respect voor de biogeografie

• Kan leiden tot ongewenste effecten voor andere, van nature 
voorkomende soorten 

Bv. Inzaai ‘carnavalsmengsel’ Bv. Snelwegsleedoorns

Introductie … wordt afgeraden!

Herintroductie of bijplaatsen

• Binnen het huidige of historische verspreidingsgebied

• Noodzakelijk geacht: overlevingskans soort, sleutelsoort functioneren 
ecosysteem, ambassadeursoort verbetering leefgebied, karakteristiek voor 
gebied, …

• Gebied voldoet aan de habitateisen van de soort en is groot genoeg om een 
duurzame populatie in stand te houden

• Oorzaken die tot het verdwijnen of de achteruitgang hebben geleid, zijn 
onderzocht en opgeheven

• Soort kan door slechte dispersie het gebied niet op eigen kracht bereiken, en dit 
kan niet verbeterd of opgelost worden

• In het gebied zijn geen tot heel weinig zaden van de soort in de zaadvoorraad in 
de bodem aanwezig, of de soort vormt geen zaadbank

• Goed gedocumenteerd, op wetenschappelijke manier gemonitord en 
geëvalueerd 

• …

(Postma et al. 2018) Advies FLORON

Vb. Professionele opkweek van wilde planten voor herintroductie

Vb. samenwerkingen en inzet van zaden

Akkerflora Bos t’ Ename (Oudenaarde) LIFE HARWIN (Wingevallei)

Zaagblad (Hageland) Sample  van meeldraden voor kruisbestuiving met NL’se populaties

Besluit

• Veel plantensoorten en -populaties in 
ongunstige toestand
• Klein, geïsoleerd, extinctiespiraal

• Actie nodig

• 2023: seizoen voor zaadoogst gestart
• Borgen genetisch materiaal

• Beschermen van populaties in-situ

• Kennisopbouw en bescherming

• Netwerk van mensen

• Oproep: 
• Interesse om mee te werken?

Contact: Annelies Jacobs (annelies.jacobs@natuurpunt.be) en Sandrine Godefroid (sandrine.godefroid@plantentuinmeise.be)

Dank voor uw aandacht!
Zijn er vragen?
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