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of via een geografische benadering worden opgevraagd.
Zo kan ondermeer nagegaan worden waarom dewate~oop
werd geselecteerd als vismigratieweg, welke de knelpunten
zijn op de waterloop en kon per knelpunt de fiche met een
beschrijving opgevraagd worden alsook een foto. Ook de
prioriteit om het knelpunt te saneren wordt op de kaart en In
elke fiche weergegeven. De knelpunten kunnen worden
gedownlood en als een laag worden binnengehaald In een

GIS-systeem. Voor de update van de databank vragen we jullie medewer
king : wie fouten ontdekt in de fiches of betrokken is bij het maken.
aanpassen of saneren van vismigratieknelpunten kon, na de aanvraag
van een paswoord, de fiches van bestaande knelpunten aanpassen of
nieuwe knelpunten toevoegen. Deze gegevens worden nadien door de
databankbeheerder in de dotabonk geplaatst. Hierdoor blijft de databonk
up to date. Alvast bedanktvoor jullie medewerking.
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Erkenning van nieuwe
zaadbestanden in Vlaanderen

Interactieve Website met databalllJ

en systematisch gebruik gemaakt van buitenlandse
herkomsten. Vandaar dat het IBW In opdracht van
de afdeling Bos en Groen de taak van Inventansatie

Naar aanleiding van de conferenties over van bijkomende zaadbestanden en van plusbo-
biodiversiteit in Rio en Helsinki werd de men voor de aanleg van zaadboomgaarden op
Europese richl1ijn omtrent het in de handel zich nam teneinde de eigen bevoorrading van de
brengen van bosbouwkundig teeltmafenaal Vlaamse marktte kunnen verhogen en het gebrul
herzien (22 december 1999). Er werd een van plantsoen van onaangepaste vreemde
nieuwe categorie toegevoegd, namelijk herkomsten te vermijden.
bekende origine. Dit maakt het mogelijk om Het nieuwe jaar is reeds goed gestart . een reeks

ook teeltmateriaal van autochtone herkomst nieuwe zaadbestanden werd begin januari door
een officieel certificaat mee te geven. Ook minister Gabriels. op voorstel van minister Duo.
werd het aantal boomsoorten waarvoor een opgenomen op de nationale hJst van erkend
herkomstcertificaat verplicht wordt gesteld, uitgangsmateriaal. Het zIJn er acht In totaal.
sterk uitgebreid Alhoewel goed op weg. is er nog voldoende werk
Deze richl1ijn wordt voor wat de Vlaamse Het voorstel tot erkenning van de Neer Hoxenter
bevoegdheid betreft, nl. de erkenning zelf, Bemden als zaadbestand van Zwarte els was de
momenteel vertaald in een uitvoeringsbesluit eerste stap van een nieuwe reeks Inventarisaties. niet
op artikel 42 van het bosdecreel. {O}hdom dominante bestandshoogte alleen van Zwarte els maar ook van Grauwe els.
De controle zelf bij de GJA = gemidde1de}OOffykse CXY'MIOS Ruwe en Zac hte Berk,

oogst en in de boom- 1111~~§~~~~~1 Haagbeuk, Zomer- en
kwekerijen, evenals de Winte~inde. Bovendien wordt
certificering bij het In de Bosk... V,ebos 026 19S5 244 6.3 KOI1enbe<'g H:.:tsm'~~~1 nog u i t gek e ken n a a r
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fed e ra Ie ta a k, die f-w_"'_,_,-+....,B,.2~~~~n,-~ebaa~lbosËs::-·-+8_5O-+ __'860__-+_29_.0-+_6_.3-1f--Buggen__hout_+-_Vlaams__~__'--l gevonden aantal te vervolledi-
uitgevoerd wordt door w" , B~::lbos. S40 1835 31.S 6.6 Buggenhout Vlaams~l gen. Het IBW zoekt dus
de Dienst Teeltmateriaal Zwarte .Is Nee='er 0 98 ~:c:. '28.9 Hed>tel-EI<sel;:;;;':' bes ton den ente ven s
van het Ministerie van Ge...... den D• ...,.. 160 1936 22.S 8.0 leopoldsbu'll l Gem~': individuele bomen die zowel
Middenstand en Land- 1950 22.4 8.8 Houthalen- vzw aan economische (goede
bouw. ~den Hengelhoer 180 H,'c1l1eren ~or:::~z:..;. stamvorm) als aan ecologi-
Binnen het huidig sche (inheemse herkomst)
bosbeleid in Vlaanderen criteria voldoen (zie NIeuws-
wordt een toenemend gebruik gepromoot van Inheemse brief september 2000). Nieuwe meldingen zIJn dus nog steeds
loofboomsoorten bij bosaanleg en -omvorming Dit creeert een van harte welkom!
belangrijke vraag noor kwalitatief hoogwaardig teeltmateriaal
waaraan niet kon worden voldaan door het heden beschikbare
inheemse uitgangsmateriaal. Bijgevolg wordt noodgedwongen

Vismigratie is de ver-plaat-slng van vissen van het ene habitat
naar het andere (voedings-, over-winterings-, paaihabitat
enz.). Deze gedragsvorm, die essentieel is voor de overleving
van elke soort, wordt momenteel verhinderd door de
aanwezigheid van allerhande migratiebarrleres op onze
wate~open. Dit betekent een bedreiging voor onze vissoor
ten. Naar aanleiding van deze problematiek werd een
Beschikking goedgekeurd door de Ministers van de Benelux
Economisch Unie die stelt dat migratie moet mogelijk gemaakt worden
tegen 201 0 voor alle vlssoorten in alle hydrografische stroomgebieden van
de Benelux. Voor Vlaanderen werden prioritaire vismigratiewegen
afgebakend waarop Inmiddels door de UIA en het IBW alle vismigratieknel
punten werden ge'Jnventariseerd. De inventarisatiegegevens staan in een
informlx-databank die samen met de methodologie (die werd gebruikt
voor de inventarisatie) kon geraadpleegd worden vla deze website.
De datobonk vismigratieknelpunten kon worden beschouwd als een
basiswerk en leidraad voor het saneren van vismigratieknelpunten in
VIaanderenDe inventarisatiegegevens kunnen via het Invoeren van filters
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Dit bleek 0.0 uit de waarnemingen In het
Pijnven (Hechtei), waar deze schimmel reeds
geruime tlld scheutsterfte bij dennen
veroorzaakt.
Bij de loofboomsoorten was er eveneens een
toename van het bladverlles. De Ijle kronen
en slechtere bladbezetting bij de Beuk waren
gedeeltelijk toe te schrijven aan een
verhoogde zoodzetting. Plaatselijk werd bij
deze boomsoort echter ook sterfte vastge
steld. Ook biJ Amerikaanse eik nam het
percentage beschadigde bomen toe. De
(slechte) toestond van de populier bleef in
2000 stabiel en het aandeel beschadigde

zomereiken doolde zelfs licht. De wijzigingen
waren voor beide soorten echter statistisch
niet Significant. Populier en Zomereik blijven,
net zoals in voorgaande jaren, de loofboom
soorten met het hoogste percentage
beschadigde bomen. In één van de
zomereikenproefvlokken werd bavendien
recente sterfte vastgesteld.
Globaal gezien was in 2000 25.2%van de
steekproefbomen beschadigd en 9,8%
abnormaal verkleurd. 0,5% van de steek
proefbomen is in het afgelopen jaar
afgestorven. Ten opzichte van 1999 was er
een toename van het percentage bescha-

digde bomen met 3,7 % punten. Deze
toename bedroeg bij de loofbomen en de
naaldbomen respectievelijk 1,3 %punten en
8,5 % punten.
Meer informatie over de afgelopen
bosvitallteitsinventarissen vind Je op de IBW
website: htlp:/WWW.lbw.v1aanderen.be
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