
Het INBO nam afscheid van zijn 
administrateur-generaal, prof. dr. 
Eckhart Kuijken, die eind juni met 
pensioen ging. Hij leidde het Instituut 
voor Natuurbehoud gedurende 20 jaar 
en zette in 2006 het nieuwe INBO op de 
sporen.

We zetten Eckhart Kuijken in de 
bloemetjes met een feestelijk mini-
symposium rond het thema ‘Natuur-
behoud in een snel veranderende 
wereld’. Dit ging door op 13 juni in het 
mooie Flagey-gebouw in Brussel.

Dr. Walter Roggeman (Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen) schetste hoe Eckhart’s inzet 
voor natuurbehoud gegroeid is en dr. 
Maarten Loonen (Rijksuniversiteit 
Groningen) situeerde zijn bijdrage 
aan onderzoek en bescherming van 
arctische ganzen, in Vlaanderen en 
ver daarbuiten. Prof. dr. Patrick Meire 
(Universiteit Antwerpen) wees erop dat 

natuurbehoud zich in de toekomst ook 
moet richten op de vele diensten die 
ecosystemen bieden aan de mensheid 
en niet louter op het behoud van 
biodiversiteit.

Eckhart zelf blikte dankbaar terug 
op zijn loopbaan maar gaf ook aan 
waar er nog werk is voor het beleid. 
Kris Peeters, toen nog Vlaams 
minister voor Leefmilieu en Natuur, 
liet weten welke prioritaire taken hij 
voor het INBO zag in de toekomst: 
instandhoudingsdoelstellingen, monitor-
ing, instrumenten voor doelgroepen, 
natuurrapportering en evaluatie.

De toespraken werden afgewisseld 
met stemmige intermezzo’s door de 
barokmuzikanten Barthold, Sigiswald en 
Wieland Kuijken, broers van de jubilaris. 
Ook was er een fi lmpje te zien waarin 
collega’s en vrienden vertelden over hun 
persoonlijke ervaringen met Eckhart.
Nadien werd nog lang nagepraat bij 

een vegetarisch hapje en een drankje. 
De receptie werd opgeluisterd door 
volksmuziek van ’t Soet Laweit en er 
werd zowaar gevolksdanst.

Wie Eckhart Kuijken zal opvolgen, 
was bij het ter perse gaan nog niet 
bekend. De Vlaamse Regering heeft 
ir. Jos Van Slycken als waarnemend 
administrateur-generaal aangesteld. 
De aanwervingsprocedure wordt 
deze maand afgerond. In ons volgend 
nummer, dat in oktober verschijnt, zal 
de nieuwe administrateur-generaal van 
het INBO zich voorstellen.

Op 3 mei ondertekenden Eckhart Kuijken, administrateur-
generaal van het INBO, en Marleen Evenepoel, 
administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB), een samenwerkingsakkoord. Daarin werden 
formele afspraken gemaakt over onderlinge taakafbakening, 
structureel overleg en wederzijdse dienstverlening.
ANB zorgt voor het beleid rond natuur en bos. INBO is 
het onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het 
duurzame beheer en gebruik ervan. Dat de twee entiteiten 
op vele vlakken samenwerken is niet verwonderlijk. Die 
samenwerking wordt nu niet alleen gestructureerd en 
geformaliseerd, maar ook versterkt.

Vier keer per jaar komen de hogere kaderleden van INBO en 
ANB samen. Op de agenda staan dan onder andere nieuwe 
uitdagingen voor het natuur- en bosbeleid, de algemene 
samenwerking en de toekomstige ondernemingsplannen. 
Gemandateerde personeelsleden bereiden het overleg voor 
en volgen het op in de werkgroepen die werden opgericht in 
het kader van dit samenwerkingsakkoord.

De werkgroep InstandHoudingsDoelstellingen 
heeft in de afgelopen maanden intensief overlegd 
om afspraken te maken voor het bepalen van de 
instandhoudingsdoelstelllingen in het kader van Natura 2000.

Voor monitoring fungeert INBO als draaischijf. De werkgroep 
Monitoring ontwikkelt een afwegingskader om te beslissen 
over wat er minimaal gemonitord moet worden en over de 
concrete invulling van de monitoringtaken.

De werkgroep Advisering zal de mogelijke types van 
advisering bepalen en procedures voor elk type uitwerken. 
Via een registratiesysteem willen we de reële tijdsinvestering 
voor beide partijen meten.

Om prioriteiten af te spreken over visserijonderzoek, startte 
de werkgroep Visserij met gesprekken over de activiteiten 
van het INBO in Linkebeek. De werkgroep Jacht kwam 
al tot een basis van overeenstemming en werkt aan een 
gezamenlijk voorstel voor prioriteiten.

Uiteraard blijft het niet bij overleg in deze vijf werkgroepen. 
Er zijn ook geregelde contacten over onder andere 
communicatie, ICT en planning.

Dominique Aerts, Dominique.aerts@inbo.be, tel 02 528 89 19
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Sandra Van Waeyenberge,  
sandra.vanwaeyenberge@inbo.be, tel 02 558 18 00 
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