
Van tijd tot tijd halen wilde verhalen de 
dagbladen, de regionale televisie of zelfs 
het nationale nieuws. Links of rechts 
in Vlaanderen zijn er een of meerdere 
everzwijnen gezien, gevangen of als 
verkeersslachtoffer aangetroffen. 

De hoofdrol in de West-Vlaamse editie 
van deze soap wordt gespeeld door 
een groepje everzwijnen in het Brugse. 
Deze kleine populatie haalde vorig 
jaar al eens het nieuws en kwam ook 
dit jaar weer in de schijnwerpers naar 
aanleiding van enkele schadegevallen.
Het INBO maakte een overzichtsrapport 
over de huidige kennis rond 
everzwijnen, het beheer ervan en 
de specifi eke situatie ten zuiden van 
Brugge. 

Dit rapport geeft achtergrondinformatie 
over voortplanting, habitatkeuze en 
populatiekenmerken van everzwijnen 
en licht de voor- en nadelen van de 
mogelijke beheeropties toe.
De bevindingen geven aan dat, 
los van de beheerdoelstelling 
waarvoor men kiest, een 
gecoördineerde, jachtgebieds- en 
eigendomsoverschrijdende aanpak 
noodzakelijk is om soorten te beheren 
met een grotere actieradius zoals 
everzwijnen.

Je kan het rapport ‘Casaer, J. et al. 
(2006). Everzwijnen rond Zedelgem, 
West-Vlaanderen: huidige situatie, 
achtergrondinformatie en mogelijke 
beheersscenario’s’ downloaden op 
www.inbo.be

Elk jaar is het uitspreken of neerschrijven van een 
nieuwjaarsboodschap een taak die gemengde gevoelens 
opwekt: de confrontatie tussen omzien, stilstaan en 
vooruitblik. Dit geldt voor mij vandaag meer dan ooit, omdat 
ik voor de laatste keer een dergelijke bijdrage lever. 

Met genoegen stel ik vast dat het nieuwe INBO zijn start 
alvast niet gemist heeft. Na 1 april 2006 zijn immers heel 
concrete stappen gezet en krijgt de structuur van INBO 
vorm. 
Vooral de aanstelling van het Dagelijks Bestuur betekende 
een lang verwachte doorbraak. Met Jos Van Slycken en 
Janine van Vessem als Wetenschappelijke directeurs voor 
de afdelingen ‘Systemen’ resp. ‘Soorten’ en met Chris 
Steenwegen als transitiemanager en verantwoordelijke 
voor het administratieve luik weet ik mij sterk ondersteund 
om de juiste beslissingen te treffen. De structuur van 
de wetenschappelijke onderzoeksgroepen wordt volop 
uitgebouwd en er worden drie strategische projecten 
doorheen geweven: 1. monitoring en inventarisatie, 
2. kennisopbouw en 3. duurzaam gebruik en beheer.
Ondertussen wordt positief onderhandeld met andere 
agentschappen en instellingen om tot maximale 
taakafstemming en synergie te komen: Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), N.V. Waterwegen en Zeekanaal 
(W&Z), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ) e.a. Uiteraard wordt ook met 
de particuliere sector, Natuurpunt, JNM, bosgroepen, 

wildbeheereenheden en diverse specialisten-werkgroepen 
verdere samenwerking georganiseerd. Het is immers 
een grote uitdaging om zoveel mogelijk aspecten van 
biodiversiteit, natuur en landschap in het onderzoek te 
betrekken, met inbegrip van de onderliggende processen en 
patronen en met het oog op beheer en duurzaam gebruik.
In het afgelopen jaar werd ook heel actief aandacht besteed 
aan de onderlinge kennismaking van eigen personeel uit 
de verschillende vestigingen, en dit via de organisatie 
van enkele zeer geslaagde sociale activiteiten. Zo kunnen 
wij terugblikken op een rijk gevuld werkjaar en liggen de 
uitdagingen klaar om met dit elan door te gaan.  

Ik wens eenieder het allerbeste voor 2007 en ik hoop dat 
het INBO met vele van de externe lezers of instanties een 
stimulerende en vruchtbare samenwerking kan verderzetten.
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