
Editoriaal

Beste lezer,

Zoals je in deze nieuwsbrief kunt lezen is er ook afgelopen jaar weer heel wat onder-
zoek uitgevoerd in de bosreservaten. En dat is niet toevallig. In de bosreservaten heeft 
wetenschappelijk onderzoek immers van bij de start een prominente rol gekregen. In het 
bosdecreet (art. 22) staat dat de bosreservaten een ‘ecologische en wetenschappelijke 
functie’ te vervullen hebben. Beide functies zijn daarbij evenwaardig. De oorspronke-
lijke formulering uit 1990 was nog explicieter en stelde de wetenschappelijke functie 
in bosreservaten zelfs prioritair. Vooral de integrale bosreservaten spelen hierbij een 
belangrijke rol. Zij vormen de referentiegebieden waar we spontane bosontwikkeling en 
de effecten hiervan op de biodiversiteit kunnen bestuderen.

Dit concept kwam in 1990 niet uit de lucht gevallen : in heel wat Europese landen 
bestaat een lange traditie van onbeheerde bosreservaten (of ze nu Reserva Integral, 
Narodni Prirodni reservace, Zapovetnik, of Naturwaldreservat heten), waar de spontane 
bosdynamiek wordt bestudeerd, om er basiskennis rond ecologie en functioneren van 
bossen uit af te leiden. 

Vanuit het INBO stimuleren en coördineren we reeds van in het begin het onderzoek in 
de bosreservaten. En hoewel wij pas laat zijn ingestapt zijn we er ondertussen toch in 
geslaagd om onze plaats in het basiselftal van de bosreservaatonderzoeken in Europa 
te verwerven : ons netwerk en ons onderzoeksprogramma kan de vergelijking met onze 
buurlanden goed doorstaan.

In het kader van de verdere intregratie en vereenvoudiging van de natuur- en boswet-
geving heeft men het initiatief genomen om de statuten van natuur- en bosreservaat te 
integreren tot één nieuw statuut. Op zich uiteraard een goed initiatief, en een mogelijk-
heid om beide nog beter op mekaar af te stemmen. We moeten echter vaststellen dat de 
uitgeproken wetenschappelijke functie en het onderscheid tussen integraal en gericht 
reservaat, twee basiselementen van het bosreservaatstatuut, in de huidige voorstellen 
niet langer expliciet zijn opgenomen. We vinden dit bijzonder jammer, en hopen dat in de 
eindversies die ter stemming zullen worden voorgelegd, of in bijhorende uitvoeringsbe-
sluiten en dienstorders deze wezenlijke kenmerken van de bosreservaten terug worden 
opgenomen. Zij vormen immers een belangrijke motivatie voor de verdere uitvoering van 
het onderzoek naar spontane bosontwikkeling.

Met deze nieuwsbrief hopen we alleszins nog eens aan te tonen dat dit onderzoek heel 
interessante, en ook voor de praktijk heel nuttige bevindingen oplevert die onze kennis 
en kijk op bosbeheer en natuurbeheer in bossen voeden en verruimen.

Naar goede gewoonte wensen we u daarbij

Veel leesplezier

Kris Vandekerkhove

Voor specifieke informatie over het bos-
reservatenonderzoek kunt u terecht op 
de website van het INBO : www.inbo.be

Daar vindt u alle onderzoeksrapporten 
in pdf downloadbaar. Ook deze en alle 
vorige nieuwsbrieven zijn er beschikbaar.

Met al uw vragen en suggesties (voor 
onderzoek, nieuwe reservaten, etc…) 
kan je ook mailen naar :

bosreservaten@inbo.be
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