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Beste lezer,

Voor U ligt het tweede activiteitenverslag van het

Instituut in zijn nieuwe vorm. Inderdaad, op aanraden

van de Doorlichtingscommissie die het Instituut in 1998

bezocht, wordt vanaf dit jaar overgeschakeld van een 2

jaarlijkse rapportering naar een echt 'jaar'-verslag.

Voor deze aanpak, de vernieuwde lay-out, die de aan

trekkelijkheid en leesbaarheid voor derden heel wat ver

beterde, maar ook voor de inhoud van het activiteiten

verslag over de jaren 1997-1998, kregen we zelfs felicita

ties toegestuurd van Minister-president Patrick Dewael.

Dit was zeker een extra stimulans voor de onderzoekers

om ook dit activiteitenverslag met de nodige zorg en

tijdig klaar te stomen.

Terwijl ik dit schrijf, koester ik wel de stille hoop dat

technische problemen bij het drukklaar maken ervan

ons deze keer geen parten zullen spelen, zoals dit vorig

jaar het geval was. Het is immers belangrijk dat de

beschikbare informatie de lezer zo snel mogelijk kan

bereiken.

Zoals vorig jaar reeds vermeld, maakt dit activiteiten

verslag slechts één, zij het belangrijk, onderdeel uit van

onze communicatiestrategie. Gedurende de laatste jaren

ontwikkelde het IBW diverse kanalen om een ruim geïn

teresseerd publiek te informeren over onze activiteiten,

zoals de Nieuwsbrief, de Mededelingen, de Website

http://www.ibw.vlaanderen.be (die trouwens dit voor

jaar in een nieuw kleedje werd gestoken).

Waarom we deze inspanningen leveren mag duidelijk

zijn: een groot deel van het onderzoek gebeurt immers

met middelen van de belastingbetaler, U dus. Daarbij

willen we aantonen dat deze middelen nuttig besteed

worden, hiermee trachten we invulling te geven aan één

van de prioriteiten van het Vlaamse wetenschapsbeleid,

nl. het creëren van een draagvlak voor het wetenschap

pelijk onderzoek.

Vanuit haar coördinerende opdracht inzake weten

schappelijk onderzoek in verband met bosbouw en

wildbeheer wil het [BW trouwens samen met de Afdeling

Bos en Groen en het EBG werken aan een soort Kennis

en Informatiecentrum om een betere doorstroming van

de resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit

gevoerd aan het IBW, maar ook van het onderzoek door

derden in opdracht van de Afdeling mar ~ n lm

publiek toe stimuleren. De uitwerking hiervan is in het

actieplan Bosbouw voorzien. In 2000 willen we hieraan

verder sleutelen.

Een van de essentiële onderdelen van zo'n kennis· en

informatiecentrum vormt een degelijke bibliotheek.

Samen met de Afdeling Bos en Groen werden de voor

bije jaren inspanningen geleverd om de rijke biblio

theek van het Instituut, waarvan de uitbouw reeds meer

dan honderd jaar geleden begon in Groenendaal aan het

toenmalige proefstation voor Waters en Bossen, terug

toegankelijk te maken voor een groter publiek.

Inmiddels werd reeds een groot d el van de bibliotheek

geïnformatiseerd. Via een gebruiksvriendelijk zoeksys

teem kan onze bibliotheek nu via de computer geraad

pleegd worden en dit niet alleen ter plaatse of via het

intranet van de Vlaamse Gemeenschap. Immers, in 1999

werd de bibliotheek ook opgenomen in FELNET. FELNET

staat voor Flanders Environmental Library Network,

daar kan je via internet ook de boekenrijkdom van het

Instituut consulteren en kijken of een bepaald tijd

schrift op het IBW aanwezig is.

In 1994 werd een eerste middellange termijnvisie opge·

steld voor het onderzoek aan het [BW. Na 5 jaar wordt

het tijd om een evaluatie op te maken en op basis hier

van een volgende s-jarenplanning op te maken. Deze

evaluatie, het doorlichtingsverslag van de externe

wetenschappelijke autoriteiten, het Actieplan Bosbouw,

het Milieubeleidsplan, en zeker de beleidsbrief van onze

nieuwe minister en de recente internationale beleids

prioriteiten zullen hiervan de basis vormen. Werk aan

de winkel dus. Maar een enthousiaste groep medewer

kers staat hiervoor borg.

In het kader van de eerste planning worden de onder

zoeksnoden inzake bosbehandeling en pathologie ter

ondersteuning van het selectie- en veredelingsonder

zoek in 2000 statutair ingevuld. Het activiteitenverslag

2000 zal dan ook over deze onderzoeksprioriteiten kun·

nen rapporteren.

Inmiddels wens ik U veel leesplezier en vergeet onze

website of onze nieuwsbrief niet te consulteren. Wens je

nadere informatie, vraag gerust een van de publicaties of

rapporten aan of neem rechtstreeks contact op met mijn

medewerkers.

Jos van Iycken

Wnd. algemeen directeur
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Bosbescherming
Bosvitaliteitsinventaris

Bomen met meer dan 25 % blad- of naaldverlies

worden als beschadigd beschouwd. Meer dan

10 % blad- of naaldverkleuring wijst op een

abnormale verkleuring van de kroon.

Het Instituut maakt jaarlijks een balans op van

de gezondheidstoestand van de bossen in het

Vlaamse Gewest. Hiertoe werd een meetnet met

72 steekproefpunten geïnstalleerd. Bij de bosvi

taliteitsinventaris ligt de klemtoon op de beoor

deling van de kroontoestand: bepaling van het

bladverlies, de bladverkleuring, de mate van

schjmmelinfectie of insectenaantasting, ...

Jaarlijks worden dezelfde bomen beoordeeld.

Pas wanneer een boom afsterft, geveld of ver

drongen wordt, neemt een vervangende boom

zijn plaats in.

Cl matig bladverlies (beschadigd)

Cl sterk bladverlies (beschadigd)

Cl geen bladverlies

Cl licht bladverlies
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In 1999 was 21,9 % van de steekproefbomen

beschadigd en 6% verkleurd. Het sterftecijfer

bedroeg 0,2% (1998: 0,5%). Het bladverlies nam

voor het totaal van alJe bomen niet significant

toe ten opzichte van 1998. Ook voor de afzonder

lijke boomsoorten waren er geen significante

wijzigingen. Een significante afname van het

bladverlies kwam enkel

bij de gIOep van de jonge

loofbomen « 60 j.) voor.

Een significante toename

van het naaldverlies werd

bij de oude naaldbomen

(?.60 j.) en het totaal van

alle naaldbomen vastge

steld.

Het percentage beschadig

de bomen nam toe voor

Rechtstreeks praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd

in twee bodemverbeteringsproeven. Het doel is enerzijds

te onderzoeken of een verbeterde voedingstoestand van de

bomen een bijdrage kan leveren aan de verbetering van hun

gezondheidstoestand en anderzijds de effecten van het

toedienen van kalkrneststoffen op het bosbestand

te evaIueren.

Sinds 1991 vormt het onderzoek naar de invloed van

luchtverontreiniging en andere omgevingsfactoren

op het bosecosysteem het hoofdthema in het

onderzoeksprogramma bosbescherming. Het lange

termijnkarakter, eigen aan dit soort onderzoek,

vormt een gemeenschappelijk kenmerk van de 3 peilers

waarrond het programma werd uitgebouwd.

De periodieke inventaris van de bosgezondheidstoestand

in het Vlaamse Gewest en de intensieve monitoring

van het bosecosysteem (bosbodemmeemet) lopen sinds

het einde van de jaren '80 en er werd reeds een omvangrijke

dataset opgebouwd. De monitoring van de gasvormige

polluenten en de weersomstandigheden in een naaldbos

ecosysteem in Brasschaat werd in 1995 opgestart.

De verzamelde data, aangevuld met externe gegevens,

vormen de basis voor de bepaling van de verzurings- en

vermestingsgevoeligheid van de bossen in het Vlaamse

Gewest. Dit project wil een bijdrage leveren aan de

bepaling van de kritische lasten voor onze bossen, d.i. de

maximaal aanvaardbare depositie die op langere termijn

geen aanleiding geeft tot schadelijke effecten op de

structuur en het functioneren van het ecosysteem.

Naast het verzamelen van gegevens zijn het verder

ontwikkelen en vejnen van de methodiek, de kwaliteits

bewaking en de geïntegreerde verwerking van de verzamelde

data belangrijke aandachtspunten. De internationale samen

werkingsprogramma's (EU en UN!ECE ICP Forests) waarin

deze projecten kaderen, zijn sterk medebepalend voor

de verdere ontwikkeling van het onderzoek.

Zowel Zomereik als Amerikaanse eik kenden

een afname van het aandeel beschadigde bomen.

Bij de Corsicaanse den bleef de toestand stabiel.

Bladverkleuring nam enkel bij Beuk significant

toe. Bij populier, Zomereik en Amerikaanse eik

werd een significant verschil in bladverlies tus-

en de leeftijdsgroepen vastgesteld. Oudere

bomen vertonen beduidend meer bladverlies

dan jongere.

Kroomoestand van de belangrijksre

boomsoorren in de bosviralireirs

invemans '99

Contactpersonen: Geert Sioen, Peter Roskams



Intensieve monitoring
van het bosecosysteem
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Activiteitenverslag

Dit project loopt in 12 permanente proefvlakken

in het Vlaamse Gewest en is een samenwerkings

programma met diverse instellingen. Het heeft

als doel de factoren en processen af te leiden die

aan de basis liggen van veranderingen in het

bosecosysteem, met bijzondere aandacht voor de

invloed van de luchtverontreiniging.

Het Instituut staat in voor de vitaliteitsbeoorde

ling en de opvolging van de voedingstoestand

van de bomen, de centralisatie, verwerking en

rapportering van de gegevens en de algemene

coördinatie.

De beoordeling van de kroontoestand werd in de

zomer van '99 uitgevoerd bij 605 bomen. Om de

invloed van insectenaantastingen op de bladbe

zetting beter te kunnen evalueren, werden in

mei '99 bijkomende opnames verricht in de 6

loofboomproefvlakken.

Intensieve monitoringprogramma's vergen een

permanente kwaliteitsbewaking. In dit verband

werden in 1999 de lopende activiteiten verderge

zet en werden enkele nieuwe initiatieven geno

men. Reeds in de voorgaande jaren werd deelge

nomen aan internationale ringtests voor water

en bladanalyses teneinde de nauwkeurigheid

van de analysedata te verzekeren. Verder werd in

1999 in 2 proefvlakken een vergelijkende proef

opgezet ter controle van staalnamemethodiek

voor doorvalwater en werd deelgenomen aan

een internationale proef in Nederland met het

oog op de vergelijkbaarheid van de meetcollecto

ren die door de verschillende landen aangewend

worden in het kader van Iep Forests.

Contactpersoon: Peter Roskams

In 1999 werden in het kader van de tweejaarlijk

se staalnamecampagne in alle proefvlakken

bladstalen bij 5 bomen verzameld voor chemi

sche analyse en evaluatie van de voedingstoe

stand. De bladgehaltes aan stikstof vormen hier

bij een bijzonder aandachtspunt. Uit de evaluatie

blijkt dat vooral in Ravels (Corsicaanse den) en

Brasschaat (Grove den) hoge N-concentraties

worden genoteerd.

Wljnendale ,.

•

•

Gontrode 2 ,.

Gontrodel ,.

km

+ 0 50 100 • Level II - proefvlak met depositie-, doorval- en bodemwateranalyse
lIIIIIIII~~~"""l_iiïiii_iiïiiiiiïiii Level Il- proefvlak

Houthulst ,.

Proefvlakken voor de imensiev.

monitoring van het bosecosysteen

in het Vlaamse Gewes



Contactpersoon: Johan Neirynck
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Contactpersoon: Johan Neirynck

Bepaling van de verzurings- en de
vermestingsgevoeligheid van Vlaamse
bossen met gemodelleerde depositie
fluxen

Concenrraties in 1998 (J.lglm3)

volgens windrichtingsecroren van 10·

In het tweede meetjaar van dit project worden

droge depositiemetingen van NH3 en NH4 Vla

richt via de gradiëntmethode. De NH3-f1uxen

worden berekend d.m.v. C02-f1UX (eddy-correla

tion) en de concentratiegradiënten van NH3 en

C02. De UIA concentreert zich op de C02-balans

terwijl het Instituut de ammoniakgradiënt voor

haar rekening neemt.

De verzurings- en vermestingsgevoeligheid van

Vlaamse bossen wordt geëvalueerd met het con

cept van de kritische lasten (criticalloads) in het

kader van het Vlaams Impulsprogramma

Natuurontwikkeling (VLINA). Deze kritische las

ten worden bepaald in functie van boomsoort,

hydrologie en bodembuffercapaciteit . De over

schrijding van deze kritische lasten geeft de af te

leggen weg weer tussen langetermijndoelstellin

gen en de actuele depositiewaarden. Daarto

dient een regionaal depositiemodel (ops) gekalib

reerd en gevalideerd te worden aan de ruwheid

en gewasgeleidbaarheid van bosecosystemen. Op

het Instituut wordt een bijdrage aan dit project

geleverd door de depositie van ammoniakale

stikstof (gas en aërosol) op te meten op één loca

tie te Brasschaat. Hiervoor wordt een micromete

orologische methode toegepast, gebaseerd op de

analogie van de flux-profiel relaties voor C02 en

NH3. In welomschreven omstandigheden zal

deze analogie resultaten ople

veren voor de NH3-depositie

flux. Een tweede component

van de ammoniakale stikstof

depositie wordt bepaald aan

de hand van ammonium-aëro

so1concentraties in de omge

vingslucht. De ammonium

aërosoldepositie wordt bepaald

uit de modellering van de

depositiesnelheid, vermenig

vuldigd met de omgevingsconcentratie.

o

NH3 x 20

N

z
NO

Monitoring luchtkwaliteit en
klimaat in relatie tot de bosvitaliteit

De monitoring van de luchtkwaliteit in het

level-II-proefvlak Brasschaat is een lange termijn

project Sinds 1995 is een lange tijdreeks in

opbouw waarbij de luchtconcentraties van 502,

03, NO, N02, NH3 en C02 centraal staan. Deze

polluenten staan in verband met de verzuring en

de vermesting van het bosecosysteem, de schade

door oxidatiestress aan het bos en de klimaats

wijziging. De koppeling van pollutiegegevens

aan meteorologische factoren laat toe een gron

dige evaluatie van het lokale pollutieklimaat

door te voeren. Uit de resultaten blijkt dat het

pollutieklimaat in Brasschaat slechts kleine

schommelingen vertoont in de periode 1995

1998. Enkel voor ozon is een stijgende trend

waarneembaar. Een evaluatie naar de impact op

de bosgezondheid laat zien dat voor 502,03 en

NOx overschrijdingen van de kritische concen

traties (criticalIeveIs) worden vastgesteld.

Uitgaande van de concentratiemeting op 40 m

hoogte werd de droge depositie van 502 gemo

delleerd. Een validatie van het model aan netto

doorvalmetingen van sulfaatzwavelleverde aan

bevelingen op voor een verdere modelkalibratie.

De inzet van nieuwe apparatuur (natte roterende

denuder) voor ~e bepaling van de NH3-luchtcon

centratie toonde aan dat in de voorgaande perio

de 1995-1998 de luchtconcentraties onderschat

werden. Een vergelijkend onderzoek van diverse

meettechnieken werd aangevangen in samen

werking met VMM, VITO en UG Labo Bosbouw. De

uitgebreide meteorologische dataset werd ter

beschikking gesteld aan interne en externe

onderzoeksgroepen in het kader van modelle

ring.

w t---+-~~6:



Bodemverbeteringsproeven
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Naaldverkleuring bij Corsicaanse den in Achel

In Achel en Hechtel (Limburg) werden bodem

verbeteringsproeven opgezet om te onderzoeken

of een verbeterde voedingstoestand een bijdrage

kan leveren aan de verbetering van de gezond

heidstoestand van de bomen en om de effecten

van het toedienen van kalkrneststoffen op het

bosbestand te evalueren.

In Achel werden in totaal 12 proefvlakken met

elk een oppervlakte van 1 are aangelegd. Er wer

den 3 behandelingen toegepast met 3 herhalin

gen: 2 behandelingen met kieseriet (630 kg/ha en

400 kg/ha) en een kieseriet + kalk bemesting (630

kg/ha kieseriet + 2750 kg/ha CaC03). Drie blan

co's dienen als getuigen. In 1999 werden de hoog

tegroei, diameter en de naaldbezetting van 120

bomen opgemeten. Om het effect van de minera

lentoediening op langere termijn te kunnen eva

lueren, zal deze proef in de volgende jaren verder

opgevolgd worden. Uit een herhaling van de

naaldanalyses zal blijken of de betere Ca- en Mg

voorziening in de bemeste proefvlakken zich

handhaaft.

8.000-r--------------------------,

7·000+-----------------------1

In 1998 werd in het Pijnven (Hechtel) een proef

opgestart om na te gaan of mineralengiften een

invloed hebben op de gevoeligheid van

Corsicaanse dennen voor Sphaeropsis sapinea

(preventief) en of de vitaliteit van aangetaste

bestanden hiermee kan verbeterd worden (cura

tief). Het betreft kalkrneststoffen en alternatieve

kalkhoudende producten. De monitoring zal

gebeuren aan de hand van naaldanalyses en

vitaliteitsbeoordelingen. Dit onderzoek wordt

uitgevoerd in samenwerking met het onder

zoeksprogramma Standplaatsonderzoek. In 1999

werden de naaldstalen, verzameld aan 60 bomen,

geanalyseerd in het labo van het Instituut. Uit de

resultaten blijkt dat vooral de fosfor- en kalium

gehaltes laag zijn. Een onvoldoende nutriënten

voorziening kan de weerstand van de bomen

tegen extreme factoren (droogte, vorst, schim

melinfecties, ...) ernstig hypothekeren. In 1999 is

ook gestart met de bosbouwkundige inventaris

van de proefvlakken.
K LF G H

laag

voldoende

E

Bodemverbereringsproef Pijnven: kaliumconcenrrarie

(mglkg) in de halfjarige naalden van Corsicaanse den

D

hoog

4·000

3.000 ...u...........LoJ;"'-
ABC

Jl' 6.000
b:o
E
~

::.:: 5·000-+--------------

Contactpersoon: Peter Roskams



Opvolging internationale
programma's

Het ICP Forests is een internationaal samenwer

kingsprogramma dat in 1985 werd opgestart in

het kader van de 'UN Convention on Long-Range

Transboundary Air Pollution'. Het beoogt de

inventarisatie, beschrijving en monitoring van

de bosgezondheidstoestand in internationaal

verband d.m.v. uniforme onderzoeksmethodes.

Er bestaat een nauwe samenwerking met een

analoog programma van de Europese Commis

sie. De cel Bosbescherming volgt beide program

ma's op en fungeert in dit verband als National

Focal Centre. Deze taak omvat o.a. de coördinatie

van het programma op nationaal (regionaal)

niveau, centralisatie en beheer van de data en

rapportering aan de EU- en UN/EcE-instanties.

In het kader van het Expert Panel on Crown

Condition Assessment van het ICP Forests neemt

het onderzoeksprogramma bosbescherming sinds

1999 het voorzitterschap waar van de Working

Group 'Biotic Damages'. Deze werkgroep heeft

als taak de bestaande methodologie voor de

beoordeling van schade door biotische factoren

(insecten, schimmels, ...) te evalueren en te ver

beteren. In het najaar 2000 wordt hiertoe in

Vlaanderen een internationale meeting georga

niseerd. In 199 werd in het kader van het ICP

Forests tevens deelgenomen aan meetings van

het Forest Soils Expert Panel en het Foliar Expert

Panel.

Een vertegenwoordiger van de cel Bosbescher

ming maakt deel uit van de internationale

'Scientific Advisory Group' van de Europese

Commissie in het kader van de intensieve moni

toring van het bosecosysteem op Europees

niveau.

Het Forest Soil Coordinating Centre (FSCC) ging

in 1993 van start aan het Laboratorium voor

Bodemkunde van de UG (Prof. dI. E. Van Ranst).

Het heeft als hoofdopdracht de centralisatie,

opslag, interpretatie en rapportering van de

resultaten van het bodemonderzoek in de Level I

- proefvlakken op Europees vlak (EU en ICP

Forests). In het kader van het lopende project

(1998-2001) werd in 1999 ondersteuning ver

leend aan de geïntegreerde studie van de invloed

van de bodemtoestand op de bosgezondheid en

werd deelgenomen aan de stuurgroepvergaderin

gen.

Contactpersoon: Peter Roskams

Adviezen

In 1999 werd advies verleend i.v.m. aantastingen

van bomen en bossen ten behoeve van AMINAL

afd. Bos & Groen en afd. Natuur, Provinciale

Milieu-inspectie O-Vlaanderen en boseigenaars.

Analoog aan voorgaande jaren waren belangrij

ke onderwerpen o.a. eikensterfte, aantastingen

door rupsen (vnJ. Grote en Kleine wintervlin

der), spinselmotten en infecties door Sphaeropsis

sapinea. Nieuwe thema's betroffen o.a. de

Eikenprachtkever (Agrilus biguttatus) en de

mogelijke aanwezigheid van de schimmel

Phytophtora cambivora als oorzaak van elzensterf

te. Er werden tevens talloze informatie-aam,Ta

gen m.b.t. de bosgezondheidstoestand in het

Vlaamse Gewest behandeld.

Larve van de Eikenprachtkever

(Agrilus biguttatus)
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De cel bosecologie kadert binnen de onderzoeks

opdracht bosontwikkeling. bosecologie en natuur

ontwikkeling in bossen. De algemene doelstellingen

van deze onderzoeksopdracht werden in 1994

en 1996 vastgelegd door J. Van Slycken ('Naar een

verdere uitbouw van het wetenschappelijk

onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer - eerste aanvulling') :

. onderzoek naar bosomvorming in functie

van een meer natuurgetrouwe bosbouw

. onderzoek inzake bosrypologie

. uitbouw van het onderzoek rond bosreservaten

. onderzoek van bosecosystemen

Momenteel is enkel de statutaire invulling van

de opdracht bosecologie gerealiseerd. Betreffende

de overige aspeaen van de onderzoeksopdracht

(bosomvorming en bosbehandeling) wordt

momenteel geen onderzoek verricht

wegens onvolledige personeelsbezetting.

Wat betreft bosecologie werd het bosreservaten

onderzoek als prioritair thema naar voor gebracht

en verder uitgewerkL Een tweede belangrijk

thema bin en de onderzoekscel is biodiversiteit

en natuurbehoud in bossen.

Bosecologie
Het bosreservatenprogramma

In eerste instantie wordt werk gemaakt van een

volwaardig en wetenschappelijk onderbouwd

netwerk van bosreservaten. Hierbij vervult het

Instituut een prominente rol via adviesverlening

bij de beoordeling van nieuwe voorstellen tot

bosreservaat en begeleiding en bijsturing van de

beheersplannen.

In 1999 werden een Io-tal nieuwe dossiers voor

bosreservaten opgemaakt en werden beheers

opties en bijsturingen bij de beheersplannen

geformuleerd voor een Is-tal bestaande bosreser

vaten. Hierbij vormden de selectiecriteria gefor

muleerd en gepubliceerd in de Mededelingen

van het (BW 1998/3 de basis.

Tegelijk werd gewerkt aan de uitbouw van de

interne infrastructuur aan het Instituut wat

betreft meetapparatuur, dataverwerking en

documentatie, zodanig dat het Instituut op een

professionele manier de taak van centrale data

bank voor het bosreservatenonderzoek kan

waarnemen.

Wat betreft het wetenschappelijk onderzoek

werd de methodiek voor de monitoring van de

bosreservaten verder geconcretiseerd en opgeno

men in een voorstel tot onderzoeksovereen

komst tussen AMINAL, afdeling Bos & Groen en

het Instituut.

Het Europees samenwerkingsproject COST-actie

E4: Forest reserves research network liep eind

1999 ten einde. De eindrapporten, die begin 2000

zullen worden gepubliceerd, trachten een invul

ling te geven aan volgende doelstellingen:

1. creatie van een Europees netwerk van gemoni

torde integrale bosreservaten

2. formuleren van concrete aanbevelingen wat

betreft bemonsteringsmethodiek

3. opzetten van een centrale elektronische data

bank van integrale bosreservaten.

Het Instituut speelde een actieve rol in werk

groepen I en 2, en werkte samen met drie andere

partners de elektronische databank uit

(http://www.efi.fi/Database_GatewaY/FRRN/).

1S



Schematische voorstelling van

de monicoringsmethodiek in

de integrale bosreservaten.
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Ook werden contacten gelegd voor een verdere

samenwerking in het kader van een EU-sth

framework- project.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove

Bosreservaat

Kemvlakte

Verkennend onderzoek naar de poten l

tiële waarde van integrale bosreserl

vaten voor het behoud van xylobionte
arthropoden

Binnen het netwerk van Vlaamse bosreservaten

werd een belangrijk aandeel integrale bosreser

vaten aangeduid die naast hun wetenschappe

lijke functie ook een belangrijke natuurbehouds

waarde hebben, onder meer het behoud van

xylobionte arthropoden (spinnen en insecten die

in dood hout leven). Uit literatuur blijkt dat

oppervlakte van het bos en continuïteit in het

aanbod van dood hout zeer belangrijke factoren

zijn bij het behoud van deze soorten. Vaak zijn

onze bosreservaten echter versnipperd en is er

weinig duidelijkheid over de mate van continuï

teit in het aanbod van dood hout. Bovendien is er

momenteel geen enkele kennis over het voor

komen van xylobionten in deze bossen.

Om na te gaan in hoeverre onze bosreservaten

nog een potentieel hebben voor het behoud van

xylobionte organismen wordt daarom op 4

proeflocaties een inventarisatie van de dood

houtbewonende arthropoden uitgevoerd: het

oud en nieuw reservaatgedeelte 'Kersselaere

pleyn' (Zoniënwoud), 'Grote konijnepijp'

(Meerdaalwoud) en het Kolmontbos (bij

Tongeren).

o

o

o

Cirkelplot rooo m': volgroeide bomen,
staand en liggend dood hout (DBH>40cm)

Cirkelplot 500 m': alle bomen (DBH> scm).
Dood hout van kleinere dimensies

Cirkelplot 60 m': struiken en jonge bomen
(DBH<scm, H>z m).

De vangstmethode per locatie bestaat uit een

batterij van gecombineerde vallen, gesitueerd op

of rond een staande dode beuk met dbh >40 cm :

een vensterval, een lokval, een stamedector, een

set van 3bodemvallen en een set van 6 kleur

vallen.

o Cirkelplot zo m': zaailingen.

<> Vierkante plot r6 x r6 (zS6 m'): kruidlaag.

• Lichtmeting en Fish-eye-foto.

Bij het onderzoek naar dood·hout bewonende archropoden,

wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide set van gecom

bineerde vallen: een '!ensterval, een lokval, een stameclector,

kleur- en malaisevallen.



Speciale aandacht gaat uit naar kevers

(Curculionidae, Cerambycidae, Staphylinidae,

Elateridae, Scolytidae, Lucanidae, Anobiidae,

Scraptiidae, Eucnemidae, Buprestidae, Anthribidae,

enz.) en vliegen (Diptera) van de superfamilie

Empidoidea. De vangstperiode loopt van maart

1999 tot maart 2000.

Het Instituut speelt bij dit project van AMINAL,

afd. Bos & Groen een belangrijke ondersteunen

de rol: het stond in voor de aankoop en aanmaak

van alle vangstapparatuur, de installatie van de

proefvlakken en verzorgde de meeste ophalin

gen. Het triëren tot op familie-niveau gebeurde

gezamenlijk. Het KB IN determineert de vermelde

families tot op soortniveau en interpreteert de

bekomen resultaten in samenwerking met het

Instituut

Contactpersonen: Diego Van Den Meersschaut &

Kris Vandekerkhove

j
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Biodiversiteitsbepaling in bossen

Onderzoek rond biodiversiteit in bossen kreeg

een eerste impuls in het kader van het VLINA

project 'Selectie en evaluatie van indicatoren en uit

werking van een praktisch bruikbare methodologie

voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen' in

juni 1997.

Het project heeft als doel om op 3 detailniveaus

methoden te ontwikkelen om de biodiversiteit

in bosecosystemen op een gestandaardiseerde

manier te evalueren en op lange termijn te moni

toren.

In de loop van 1997 en 1998 werd niveau 2 van

deze methodiek uitgewerkt op basis van de gege

vensset afkomstig van de bosinventarisatie van

het Vlaamse Gewest.

In 1999 werd de ontwikkelde biodiversiteits

index berekend voor de 56 bemonsterings

punten van het project 'Bosbodemclassificatie

d.m.v. bodemfauna' (zie standplaatsonderzoek).

Hiervoor werden door het VLINA-team in de

zomer van '99 de benodigde vegetatieparameters

opgemeten. Het is de bedoeling om de berekende

biodiversiteitsindex te confronteren met de

effectieve soortenrijkdom van verschillende

diergroepen (spinnen, loopkevers, ...). Deze lijs

ten werden eind '99 aangeleverd door de uitvoer

ders van het 'Bodemfaunaproject'.

Het instituut is verder actief betrokken binnen

het Europees samenwerkingsprogramma

'BEAR': 'Indicators for monitoring and evaluation

of forest biodiversity in Europe' (EU FAIR pro

gramma). Hierbij wordt de ontwikkeling v'ln

een geïntegreerd systeem van biodiversiteitsindi

catoren voor bossen nagestreefd. Aan dit 2 jaar

durende project zijn 26 partners (universiteiten

en instituten) verbonden.

Het Instituut werkt actief mee aan deze samen

werking en nam deel aan de 2 plenaire vergade

ringen van dit project in Oostenrijk en Portugal.

De aan het Instituut ontwikkelde biodiversiteits

index werd er als model aangenomen van een

'Biodiversity Evaluation TooI'.

Contactpersoon: Diego Van Den Meersschaut

17
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In '999 werd de omwikkelde bio

diversiteicsindex bepaald voor de SO

pumen van het bodemfaunaproject

en geconfromeerd met de effectieve

soorten rijkdom van een aamal

geseleCteerde groepen (loopkevers,

spinnen, ... ).

Hier afgebeeld: de loopkever Abax

ovalis (foLO: K. Desendel. :<~IN)
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Ecologische standplaatskarakterisatie
van bossen aan de hand van kever
fauna (Coleoptera)

Kevers (Coleoptera) vormen de soortenrijkste

groep van de arthropoden in West-Europese

bosecosystemen en nemen daardoor een belang

rijk deel van de totale biodiversiteit voor hun

rekening. De kennis van hun voorkomen en ver

spreiding in bossen van Vlaanderen is (met uit

zondering van de familie van de loopkevers)

beperkt tot onbestaand of sterk gedateerd en

doorgaans onvolledig. Dit gebrek aan basisken

nis vormt één van de belangrijkste knelpunten

in het kader van het VLINA-project rond indicato

ren van biodiversiteit in bossen, vooral voor wat

betreft de toetsing van de ontwikkelde index aan

de reële soortenrijkdom. Vandaar dat dit project

van AMINAL, afd. Bos & Groen werd opgestart in

januari 1999 in samenwerking met het KBIN, om

voor 50 punten, ruimtelijk verspreid over de

belangrijkste Vlaamse bostypes en -standplaat

sen, de soortensamensteIIing van een aantal

belangrijke keverfamilies te bepalen. Het doel

van dit project is tweeledig. Ten eerste wordt de

beperkte basiskennis inzake boskeversoorten en

hun verspreiding in Vlaanderen aangevuld.

Ten tweede wordt een doorgedreven onderzoek

gevoerd naar mogelijke associaties tussen ver

schillende keverfarnilies en potentieel verkla

rende ecologische standplaatskarakteristieken,

zoals bosstructuur, bosgeschiedenis, bosopper

vlakte, mate van isolatie, bodemparameters, enz.

Er wordt gestreefd naar een soortdeterminatie

van zoveel mogelijk keverfamilies (Staphylinidae

(Kortschildkevers), Chrysomelidae(Haalltjes),

Curculionidae (Snuitkevers), Scolytidae (Schors

kevers), Elateridae (Kniptorren), Geotrupidae

(Mestkevers), Cerambycidae (Boktorren) en

Lucanidae (Vliegende herten). Het Instituut assis

teert bij het triëren tot op familieniveau en de

determinatie van een aantal specifieke familie's

(vb. boktorren). Het KBIN staat enerzijds in voor

de determinaties van de bovenvermelde kever

families en organisatie en coördinatie ervan (o.a.

beschikbaarheid van oude coIIectiegegevens en

zeer uitgebreide referentieverzameling uit ons

land) en anderzijds voor de interpretatie van de

bekomen resultaten in samenwerking met het

Instituut.

Contactpersoon: Diego Van Den Meersschaut

In funcrie van een verdere verfijning

en toetsing van de biodiversiteics

index werd door het KBIN de

soortenrijkdom bepaald voor een

aantal keverfamilies. onder andere

de haantjes (Chrysomelidae).



Direct beleidsondersteunend onder
zoek op vraag van de administratie

Binnen het bosbeheer wordt meer dan ooit

belang gehecht aan de ecologische functie van

bossen. Anderzijds worden bossen ook meer en

meer erkend door het natuurbehoud als zeer

belangrijke dragers van de natuurlijke structuur.

Door verschillende perceptie kunnen hier con

flicten ontstaan tussen beide sectoren betreffen

de de opportuniteit van specifieke beheers

maatregelen. Vandaar dat het Instituut steeds

vaker wordt gevraagd om bij deze keuzes de

nodige objectieve wetenschappelijke onderbou

wing aan te reiken.

Recent werd aan de cel bosecologie de opdracht

gegeven om een leidraad met duidelijke criteria

op te maken voor de beoordeling van voorstellen

voor bosbegrazing.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove

Schotse hooglandrunderen worden vaak ingezet bij

begrazingsprojecten. Het instituut stelt op vraag van de

administratie een aantal opportuniteitscriteria voorop

wat betreft bosbegrazing.

Onderzoek en beheer in het
Arboretum van Groenendaal

De cel bosecologie is verantwoordelijk voor het

beheer van het Arboretum van Groenendaal.

Hiervoor zijn echter geen specifiek personeel of

middelen voorzien. De meest dringende beheers

werken worden er door groenarbeiders uitge

voerd. Er is echter onvoldoende mankracht voor

zien om het beheer richting te geven en voldoen

de op te volgen.

Een opdracht werd uitbesteed voor de opmaak

van beheersplannen en een educatieve uitwer

king van de arboreta van het Vlaams Gewest,

inclusief het arboretum van Groenendaal. In het

kader hiervan werd een nieuwe gedetailleerde

inventaris uitgevoerd en werden foute determi

naties uit het verleden rechtgezet. Uit een verge

lijkende studie met andere arboreta in

Vlaanderen, Wallonië en elders in Europa blijkt

dat het Arboretum van Groenendaal verreweg

het belangrijkste en soortenrijkste bosarbore

tum van heel België is en ook op Europees vlak

de vergelijking kan doorstaan.

Voorts werden, uitgaande van de resultaten van

de inventaris en de vergelijkende studie concrete

beheersvoorstellen gedaan. Ook werd rond edu

catie een belangrijke ondersteuning gegeven

(uitwerking wandelroutes, infoborden, folders).

Het project werd eind 1999 afgerond.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove
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Deze uitsnit Uit de overzichtskaart

met de noodza1<elijke beheersingre

pen (opgemaakt door Econnection)

(Oom aan dat er heel wat werk aan

de winkel is in het Arboretum.

KAPKAAI. (42)

KAPDUNP (76)

KAPDUNTI (2)

KAPGROEP + KAPDUNP (I)

KAPong (26)

KAPong + KAPKAAI. (IQ)

KAPong + KAPDUNP (5)

KAPong + KAPGROEP (I)

KAPVAJl (IS)

KAPVAJl + KAPDUNP (2)

KAPVAR + KAPong (3)

KAPVAJl + KAPong + KAPDUNP (I)
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Adviesverlening 
dienstverlening aan derden

Het Instituut is vertegenwoordigd in alle 9

adviescommissies voor de bosreservaten, waar

nieuwe voorstellen tot bosreservaat worden

geëvalueerd en het beheer van de bestaande

reservaten wordt vastgelegd.

Het Instituut heeft hier een belangrijke sturende

rol wat betreft de uitbouw van het netwerk van

bosreservaten in Vlaanderen. Het onderbouwde

standpunt van het Instituut dienaangaande,

weergegeven in Mededelingen r998/3 wordt

hierbij als leidraad gebruikt.

Door de actieve inbreng van het Instituut kan

het beheer in de reservaten beter worden afge

stemd zowel binnen de Vlaamse als binnen

internationaal wetenschappelijke context.

Daarnaast wordt voor elk nieuw voorstel tot bos

reservaat sinds r997 ook een advies aangaande

opportuniteit tot aanwijzing of erkenning als

bosreservaat gevraagd.

Naast mondelinge bijsturingen tijdens commis

sievergaderingen werden door het Instituut ook

een aantal officiële adviezen betreffende oppor

tuniteit van nieuwe voorstellen en het beheer in

de bosreservaten uitgeschreven, en opmerkin

gen en bijsturingen bij ontwerp-beheersplannen

geformuleerd.

Ook rond uiteenlopende andere processen (wij

zigingen bosdecreet, uitvoeringsbesluit op de

bosreservaten, criteria duurzaam bosbeheer, ...)

werd uitgebreid advies verleend aan de admini

stratie.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove

Historische kaart (Van Der Maelen. 1845)

uit het aanwijzingsdossier voor bosreservaar

van het domein De Doolhof in Turnhour.
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Houtkwaliteit
en houttechnologie
Het onderzoeksproject 'Houtkwaliteit - Hout

technologie' evalueert de technologische eigen

schappen van geselecteerde populierenklonen,

de industriële mogelijkheden en de houtstro

men, met het oog op een betere vermarkting.

De klonen, Fritzi Pauley (P. trichocarpa, veel

vuldig gebruikt als ouder bij gecontroleerde

kruisingen), Trichobel, Beaupré, Hoogvorst,

Hazendans en 3 geselecteerde P. trichocarpa x P.

deltoides, afkomstig van een proefaanplanting in

Lille, werden geëvalueerd op sterkte, dimensio

nele stabiliteit, volumegewicht, trek- en kern

houtpercentage, impregneerbaarheid en jaar

ringaanwas. De laboratoriumresultaten werden

aangevuld met de bevindingen van een afrol

proef, waarbij het schillen, het drogen van het

fineer en het verder verwerken tot multiplex,

een beeld dienen te geven over de variabiliteit

van de eigenschappen van het fineer, bij gebruik

van een mengeling van diverse klonen.

Wat de houtkwaliteit van P. deltoides x P. tricho

carpa betreft, geniet Beaupré de voorkeur, samen

met Hazendans voor de sterkte, en samen met

Hoogvorst voor de witheid van het hout. Uit de

eerste indrukken van de industriële

afrolproef, valt het hoge rendement op,

en het groot percentage wit hout dat de

bomen produceren. Bij multiklonale

populierenteelt worden echter moeilijk

heden verwacht bij het drogen van het

fineer. Meer uitgebreid onderzoek daar

omtrent is gepland in 2000.

Daarnaast werd onderzoek verricht naar

de potentie van wilgen. 8 wilgenklonen

(plantjaar 1988) werden getest op

mechanische sterkte, en de onderste

stamstukken werden afgerold om de

kwaliteit voor de productie van fruit

kistjes te onderzoeken. Wilgen lijken

een met populieren vergelijkbare houtkwaliteit

te vertonen.

Tevens werd een handleiding opgesteld voor het

inschatten van de bestandskwaliteit van de

Vlaamse bossen. Dit zal deel uitmaken van

bestandsfiches die moeten dienen voor het

opmaken van bosbeheersplannen.

Contactpersonen: Riet Van de Velde (Universiteit

Gem) en Boudewijn Michiels
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Binnen het selectie- en veredelingsprogramma

aan het Instituut kunnen twee

basisopdrachten onderkend worden:

i. Behoud van de genetische diversiteit:

doelstelling is om het oorspronkelijk

genenmateriaal en de globale genetische

rijkdom te vrijwaren. Belangrijk hierbij is het

behoud en de verrijking van de

bestaande genenbanken.

ii. De eigenlijke bosboomveredeling :

de doelstellingen van dit onderzoek dragen

een uitgesproken economische ondertoon

en omvatten de selecrie en creatie van

genetisch meerwaardig uitgangsmateriaal

van economisch waardevolle boomsoorten.

Gezien de lange generatietijden van bomen kunnen

voor de praktijk bruikbare resultaten slechts worden

bekomen na' renlang doorgedreven onderzoek.

Bosboomveredeling moet dus steeds op lange

termijn worden gepland. Deze planning en de eraan

gekoppelde onderzoeksstrategie dient afgestemd

te worden op de boomsoort in kwestie en wordt

mee gestuurd door de afgebakende prioriteiten

binnen het veredelingsprogramma.

Selectie, veredeling
en genetisch onderzoek
van bosboomsoorten
Selectie en veredeling van Gewone es
(Fraxinus excelsior l.), Wintereik
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.),
Zomereik (Quercus robur l.) en
Zwarte els (Alnus glutinosa Gaertn.)

De inheemse bronnen van teeltmateriaal (zaden)

kunnen niet voldoen aan de hoge vraag vanuit

het bosbeheer naar bosplantsoen van hoge inhe

rente kwaliteit. Bijgevolg wordt nog steeds nood

gedwongen en systematisch gebruik gemaal t

van allochtone zaadbronnen. Aangezien de

waarde van deze uitheemse herkomsten meestal

ongekend is, schuilt hierin het gevaar op een

voortschrijdende genetische pollutie.

Herkomstonderzoek poogt aan dit euvel te ver

helpen en dient uiteindelijk uit te monden in het

opstellen van een 'Lijst van Aanbevolen

Herkomsten'. Sedert 1989 werden aan het

Instituut 3 proeven opgestart, waarbij diverse

Europese herkomsten van Gewone es en

Wintereik met elkaar worden vergeleken.

In 1999 werden de observaties in de proefvlak

ken aangevuld met een eerste nauwkeurige

beoordeling van de boomvorm in het perceel van

Gewone es te Sint-Katherina-Lombeek.

De basis voor de aanleg van klonale zaadboom

gaarden ligt in het opsporen van fenotypisch

hoogwaardige bomen. Met uitzondering van

Zwarte els, waarvoor de selectie van dergelijke

plusbomen wordt voorzien in 2000, werà de

prospectie voor de overige soorten eind 1999

afgerond met het afsluiten van een tweejarig

project "Uitgangsmateriaal voor bosbouwkun

dig teeltmateriaal ten behoeve van de bebossing

van landbouwgronden". Eén van de belangrijk

ste outputs van deze onderzoeksopdracht is de

selectie van in het totaal 152 plusbomen van

Zomer- en Wintereik, Gewone es en Boskers.

In datzelfde jaar werd de eerste zaadtuin van

Wintereik aangelegd in Halle. Deze zaadtuin

strekt zich uit over 1,75 ha en is opgebouwd uit

50 klonen, die het resultaat zijn van een selectie

campagne in 1994 binnen de erkende zaad

bestanden.

Tot aanleg van klonale zaadruinen worden

geselecteerde plusbomen (i.c. Gewone es)

vegetatief vermeerderd via enten.
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Zaadbestanden worden gedefinieerd als bos

bestanden die fenotypisch superieur zijn voor de

belangrijkste bestandskarakteristieken. Eenmaal

geselecteerd worden zij als dusdanig ingeschre

ven in de "Catalogus van het Belgische

Uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten". Het

opsporen van zaadbestanden is een permanent

doorlopende opdracht aan het Instituut, maar

werd in 1999 grotendeels waargenomen binnen

voormelde onderzoeksopdracht. Twee potentiële

zaadbestanden werden aangeduid: Gewone es in

Ieper (Hoge Bos - 1,3 ha) en Wintereik in

Buggenhout (uitbreiding van het reeds erkende

zaadbestand B0248 met 8,9 ha). Voor beide

bestanden werd een technisch dossier opge

maakt als onderbouw voor het voorstel tot

definitieve erkenning.

In het kader van de erkenning van zaadbestan

den van Zwarte els werd de inventarisatie en

selectie van populaties in de provincie Limburg

gestart. Uitbreiding over het hele Vlaamse land

is voorzien voor de komende jaren. Waar het

interessant en mogelijk was, werd reeds zaad

geoogst.

Bij selectie van plusbomen stellen zich vragen

over het bestaan van een erfelijke onderbouw

van het uitmuntend fenotype. Een belangrijke

aanwijzing omtrent de heritabiliteit van de

waargenomen vorm- en groeikenmerken kan

worden bekomen door beoordeling van de gene

ratieve half-sib afstamming van elke moeder

boom.

In de proefkwekerij van Groenendaal bevinden

zich 3 nakomelingschapstesten voor Wintereik,

die voortvloeien uit de oogstcampagnes van

1993,1995 en 1997. De testen vergelijken de

afstamming van respectievelijk 9, 26 en 16 plus

bomen. Naast het verrichten van de gebruikelij

ke waarnemingen (groei, vorm) werd in 1999

binnen de oudste half-sib afstamming een eerste

selectie van betere zaailingen doorgevoerd. Deze

zaailingen zullen worden overgebracht naar een

aparte site te Groenendaal waar ze het voorwerp

zullen vormen van verdergezette observatie.

Blijkt hun uitmuntend fenotype zich doorheen

de eerstkomende jaren te bestendigen, dan zul

len zij de aanzet vormen van de eerste zaailing

zaadgaard van Wintereik.

Contactpersoon Gewone es en Inlandse eik:

Bart De Cuyper

Contactpersoon Zwarte els: Boudewijn Michiels

Herkomsrproef van Gewone es

re Sinr-Karherina-Lombeek:

vergelijking van her groei- en

aanpassingsvermogen van Duirs

en Nederlands uirgangsmareriaal.



Selectie en veredeling van Boskers
(Prunus avium l.)

Binnen het veredelingsprogramma onderscheidt

Boskers zich van de overige edele loofboomsoor

ten door de hoge prioriteit die eraan wordt gege
ven, wat zich vertaalt in het sterker toespitsen

van de onderzoeksactiviteiten op deze soort.

De aanzet tot een eerste herkomstproef op

Boskers was het sluiten van een samenwerkings

akkoord én de uitwisseling van zaden tussen het

Instituut en 4 andere bosbouwkundige onder

zoeksinstellingen in Wallonië, Nederland en

Duitsland. Belangrijk hierbij is dat de herkom

sten gedefinieerd werden op het niveau van

zaadboomgaarden en zaadbestanden.

In Groenendaal bevindt zich de eerste fase van

een zaailingzaadgaard, opgebouwd uit 123 zaai

lingen die in 1996 werden geselecteerd uit de

afstamming van de klonale zaadtuin te

Grimminge. Met het oog op verdere uitbreiding

werd deze selectie in 1999 herhaald binnen het
nakomelingschap van de zaadtuin in Meerdaal

woud. Hierbij werd, naast groei, vorm en feno

logie, tevens de graad van natuurlijke infectie

door zwarte kersenluis (Myzus ceras!), antrach

nose (Blumeriel1a jaapi!) en bacteriekanker

(Pseudomonas sy ·ngaepv. mors-prunorum) als

criterium gehanteerd. Vooral omwille van de
keuze voor ziekteresistentie als bijkomende

voorwaarde konden slechts 25 zaailingen wor

den weerhouden.

Aangezien Boskers doorgaans wordt aangetrof

fen als verspreide individuele bomen enJofklei

ne clusters in gemengde bestanden, zijn de

mogelijkheden tot selectie van zaadbestanden

eerder beperkt Derhalve leverde de voornoemde

tweejarige prospectie slechts I potentieel zaad

bestand op in Kortenberg (Vrebos - 1,1 ha). Met

het oog op het testen van de afstamming werd er

in dit bêstand geoogst in 1999.

Tot nog toe bleven de nakomelingschapstesten

beperkt tot het vergelijken van de half-sib

afstamming van de in de klonale zaadboomgaar

den aanwezige moederbomen. Getuige hiervan

zijn 3 in 1995 en 1999 aangelegde vergelijkende
proefbeplantingen, waarin de afstamming van

de zaadtuinen Grimminge en Meerdaalwoud

werden betrokken.

Nieuwe perspectieven worden geopend door het

uitvoeren van gecontroleerde kruisingen. Naast

een nauwkeuriger bepaling van de heritabiliteit

in enge zin, wordt, door keuze van geniteurs met

gewenste eigenschappen, een meer gerichte
selectie mogelijk van zaailingen tot aanleg van

zaadtuinen. In 1999 werden 87 geniteurs (Z2VI

zaailingen) gekozen binnen de afstamming van

de aanplanting te Meerdaal. De selectie was

gebaseerd op de observatie van hoogtegroei,

boomvorm, fenologie en aantasting door zwarte

kersenluis, antrachnose en bacteriekanker. Voor

elk van deze kenmerken werden gemiddeld 10

geniteurs weerhouden die extreme waarden

voor de beschouwde karakteristiek vertonen, i.e.

bijv. 5 zaailingen met zware aantasting door ker

senluis naast 5 zaailingen vrij van infectie.

Contactpersoon veredeling. Bart De Cuyper

Contactpersoon pathologie: Marijke Steenackers

Infecties van Boskers door Zwarte kersenluis (MyzU5 cerast)

vormen vooral een probleem in het kwekerijstadium.

Zware aantastingen leiden tot bladnecrose en scheutsterfte.
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Selectie en veredeling van Populier
(Populus spp.)

De Europese populierenteelt heeft in 1999
opnieuw sterk te lijden gehad onder de hevige
infecties door roest (Melampsora larici-populina)

en schorsbrand (Discosporium populeum). Het

ontstaan van nieuwe virulente rassen van de
roestschimmel, de sterk monoklonale teelt en de

enge genetische basis van het in de handel ver

krijgbare plantsoen van populier vormen de
basis van de huidige problematiek. Het verede
lingsprogramma van populier is daarom de laat

ste jaren in de eerste plaats gericht op de selectie

van roesttolerante klonen en zaailingen. Deze
zullen in het veredelingsprogramma ingescha

keld worden als geniteurs voor het kruisingspro
gramma of rechtstreeks als kloon opgenomen

worden voor de praktijk van de populierenteelt.

In 1999 werd de evolutie inzake roestaantastin
gen nauwlettend opgevolgd door een intensieve

screening in de proefkwekerij en de verschillen
de proefaanplantingen evenals via kunstmatige
infecties in het laboratorium.

De belangrijkste resultaten zijn: het overwicht
van ras E4 binnen de roestpopulatie in

Vlaanderen (63%). de snelle verspreiding van

ras ES (tot 14%); de hoge gevoeligheid van
P. nigra en de interamerikaanse klonen (P. tricho

carpa x P. deltoides). de hoge roesttolerantie van

P. deltoides, P. trichocarpa en P. trichocarpa x

P. maximowiczii hybriden. Een 4S-tal eurameri
kaanse klonen werden voldoende roesttolerant

bevonden om in de praktijk te worden ingescha
keld.

Aantastingen door Marssonina brunnea waren dit

jaar. omwille van de hevige roestaantastingen, te

verwaarlozen. Resistentie aan bacteriekanker

(X. populO blijft een belangrijk selectiecriterium.
Een 2000-tal klonen werden kunstmatig geïnfec

teerd met X. populi. De pathogeniciteit van 20

nieuwe bacteriestammen werd bestudeerd via

kunstmatige infecties op Sklonen.

Met het oog op een snelle commercialisatie wer

den de meest roesttolerante klonen meer in
detail bestudeerd voor wat betreft de andere

selectiecriteria (groei. vorm....). Voor zover nog

niet aanwezig in de proefkwekerij werd van de

veelbelovende klonen materiaal geoogst in

proefbeplantingen en vegetatief vermeerderd.

Verder werden met veelbelovende klonen. aan

wezig in de proefkwekerij, verschillende proef

beplantingen aangelegd (ca. 17 ha verdeeld over
9 locaties).

De generatieve vermeerdering (gecontroleerde

kruisingen en zaadoogst in zaadboomgaarden)

en de evaluatie en verjonging van de genenbank
blijven een belangrijk onderdeel van het verede

lingsprogramma. Bij de gecontroleerde kruisin
gen werd gestart met de studie naar de mogelijk

heden van het via in vitrercultuur tot kieming

brengen van te vroeg afgevallen zaden (embryer

rescue).

Contactpersoon veredeling: Boudewijn Michiels

Contactpersoon pathologie: Marijke Steenackers

Proefaanplanting re Oosrerzele (1982).

Op de voorgrond srerk door roesr aangera5re 'Unai', op de

achrergrond P.trichocarpa x P. maximowiczii klonen

nog volledig in blad (opname 29/10/99).



Selectie en veredeling van boom
vormende Wilgen (Salix spp.)

De basiscollectie omvat een 800-tal klonen,

bestaande uit inheemse en buitenlandse boom

vormende wilgen enerzijds en hybriden van

gecontroleerde kruisingen anderzijds. De voor

groeikracht, vormeigenschappen en Brenneria

salicis (vroegere Erwinia salicis) resistentie gese

lecteerde klonen uit de collecties van 1989 en

1990, werden verder vegetatief vermeerderd en

in de loop van 1999 meer in detail gescreend op

overleving en groeikracht. In functie van een in

2000-2001 uit te voeren infectieproef met

Brenneria saliciswerden 240 klonen behorende

tot hoger vermelde collectie via stek vermeer

derd. Zaailingen uit de kruisingen van 1997 en

1998, evenals de IlO beste klonen uit de basiscol

lectie, werden gekwoteerd op hoogtegroei,

vorm en ziektegevoeligheden (Marssonina,

Melampsora, Venturia).

De aangelegde proefaanplantingen werden ver

der geëvalueerd voor wat betreft groeikracht

(omtrekmetingen). Tegelijkertijd werden de aan

plantingen in Lommel-Wateringen en in Bree

uitgebreid met respectievelijk 900 en 730 plan

ten. Als plantsoen werd gebruik gemaakt van 3

jarige poten uit de collecties van 1982 (basiscol

lectie), 1989 en 990 (gecontroleerde kruisingen)

en 1995 (buitenlandse klonen).

Om de samenstelling van de genenbank te ver

ruimen en te diversifiëren werden in het najaar

prospecties ( specifiek op Salix fragilis gericht

(langs de Schelde (streek rond Wetteren en

Semmerzake) uitgevoerd. 40 individuen werden

bemonsterd en reeds via stek vermeerderd.

Er werd gestart met de karakterisatie van de

genenbank (zie thema 'Moleculair genetisch

onderzoek ter ondersteuning van het verede

lingsprogramma').

Contactpersoon: Pierre Van Peteghem

Studie van de verspreiding en
de epidemiologie van de watermerk
ziekte bij Wilg in Vlaanderen

Watermerkziekte, veroorzaakt door de bacterie

Brenneria salicis (Bs), wordt beschouwd als de

belangrijkste oorzaak van sterfte van boom

vormende wilgen in noordwest-Europa. In

samenwerking met het Departement Gewas

bescherming (cw) wordt de verspreiding en de

epidemiologie van deze ziekte in Vlaanderen

bestudeerd (project in opdracht van AMINAL, afd.

Bos & Groen).

r56 S. alba, S.fragilis en hybrideklonen uit de

basiscollectie van het Instituut werden via een

speciesspecifieke pCR-primer gescreend op aan

wezigheid van Bs. Alhoewel geen uitwendige

symptomen zichtbaar waren blijkt de bacterie

toch aanwezig te zijn in 67% van deze klonen. Bs

werd eveneens aangetroffen in 9 andere wilgen

soorten en/of hybriden.Het vermoeden bestaat

dat de bacterie Bs in de kwekerij van het

Instituut verspreid werd via stekken genomen

op geïnfecteerde bomen en via het snoeien van

de 1- en 2-jarige bomen. Onderzoek heeft boven

dien aangetoond dat de ziekte eveneens ver

spreid kan worden via geïnfecteerd plantsoen

vanuit de kwekerij naar de plantingen.

Het onderzoek naar de epidemiologie van de

watermerkziekte wordt sterk bemoeilijkt door

het feit dat aanwezigheid van B. salicis in de wilg

niet altijd leidt tot ontwikkeling van de ziekte

symptomen. Om de ziekteontwikkeling in een

wilg te onderzoeken wordt de bacteriële koloni

satie van het plantenweefsel opgevolgd. Hiertoe

werden stekken van een gevoelige wilgenkloon

kunstmatig geïnoculeerd met een virulente

B. salicis stam en vervolgens geanalyseerd. Deze

stam werd voorzien van een luminescente (lux)

merker, zodat de bacteriële migratie en de ont

wikkeling van het ziekteproces continu opge

volgd kan worden op een autoradiogram.

Resultaten van een eerste infectieproef op de

gevoelige S. alba kloon 'Lichtenvoorde' tonen

aan dat 3 weken na infectie de bacterie zich reeds

verspreid heeft in de totale plant, zowel in het

leidingsweefsel als in de bladeren, met een con

centratie in de groeitop. Er ontwikkelden zich

echter geen ziektesymptomen.

Een uitgebreid onderzoek naar biotische en abio

tische factoren die het ziekteproces beïnvloeden,

is vereist.

Contactpersoon: Marijke Steenackers
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Auroradiografisch beeld van de

verspreiding van de watermerk

ziekte-stam LMG 6381:lux in een

stei<scheut van 'Lichtenvoorde',

3 weken na inoculatie.



Moleculair genetisch onderzoek ter
ondersteuning van het veredelings
onderzoek

Gedurende de voorbije 3 jaren werden in samen

werking met het VIB genetische kaarten ontwik

keld voor populier, meer bepaald voor P. deltoi

des, P. trichocarpa en P. nigra, uitgaande van AFLP

en microsatelliet merkers. Deze vormen de

basis voor het in kaart brengen op het genoom

van belangrijke kenmerken voor de veredeling

(QTL'S) zoals hoogtegroei, houtdensiteit ,resisten

tie tegenover bacteriële kanker en tegenover

bladroest Vooral deze laatste schimmel wordt

meer in detail bestudeerd. De voorbije jaren is

duidelijk gebleken dat totale resistentie aan

roest overgedragen wordt als een monogeen

dominant kenmerk. De veredeling richt zich de

laatste jaren echter meer naar de selectie voor

meer stabiele, polygene resistentie. Om een dui

delijk inzicht te verkrijgen in het resistentieme

chanisme van populier tegenover M. larici-populi

na wordt getracht de resistentiegenen voor mo

nogene (het Mer-gen) en polygene resistentie te

isoleren en te karakteriseren. Deze informatie

kan nuttig aangewend worden in klassieke vere

delingsstrategieën door het gebruik van geneti

sche merkers voor de vroege selectie van superi

eure hybriden (marker assisted selection).
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In samenwerking met het uG-Iaboratorium voor

Genetica (rwo-project) worden loci verantwoor

delijk voor het reguleren van metabolietconcen

traties van populier op de genoomkaart

geplaatst. Hiertoe werden stalen (blad, xyleem)

genomen van alle individuen van 3 gecontroleer

de kruisingen die geanalyseerd worden op HPLC

gekoppeld aan UV/VIS spectroscopie en massa

spectrometrie. De geëxtraheerde producten zul

len onderworpen worden aan een QTL analyse.

Indien QTL'S gevonden worden die samenvallen

met QTL'S voor reeds in kaart gebrachte kenmer

ken, kan dit leiden tot correlaties tussen meta

bolietconcentraties en morfologische en/of fysio

logische kwantitatieve kenmerken.

Voor wilg is een correcte en nauwkeurige identi

ficatie van de genenbank een absolute noodzaak

voor het verdere veredelingswerk. De basiscol

lectie van boomvormende wilgen bestaat uit een

800-tal klonen, waarvan 80% zich binnen het

Salix alba -Salix fragilis complex situeert. Er werd

dus een aanvang genomen met de karakterisatie

van de genenbank m.b.v. AFLP (met fluorescente

primers) om (i) de soortdeterminatie in het com

plex Salix alba-5alixfragilis te ondersteunen, (ii)

de genetisch identieke individuen te elimineren

en (iii) de genetische diversiteit in de basiscollec

tie te bepalen.

In 1999 werden jonge blaadjes verzameld van de

volledige collectie van 1982 en een selectie uit de

collecties van 1989 en 1990. Genomisch DNA van
een Ioo-tal klonen van de collectie van 1982

werd al geëxtraheerd. Op basis van het reeds

geëxtraheerde DNA worden de genetische analy

ses (fluorescente AFLP techniek) uitgevoerd met

de ABI 3ra Genetic Analyser.

Contactpersoon Populier: Marijke Steenackers

Contactpersoon Wilg: Pierre Van Pereghem

QTLs voor Ez en E4 resistentie in P. Delcoides



Behoud van autochtone bomen
en struiken

Planten zijn inherent gebonden aan hun groei

plaats. Gedurende vele eeuwen natuurlijke selec

tie hebben zij zich aan de plaatselijke bodem- en

klimaatsomstandigheden aangepast. Deze adap

tatie is vastgelegd in hun erfelijk materiaal.

Houtige planten die sinds de laatste ijstijd zich

slechts spontaan verjongd hebben. of vermeer

derd werden met strikt lokaal materiaal, worden

autochtoon of oorspronkelijk inheems

genoemd. Dat de groeiplaatsen van autochtone

bomen en struiken in Vlaanderen sterk in de

verdrukking komen. heeft verschillende oorza

ken. Het meest evident is de eeuwenlange ont

bossing. aanplant van economisch interessante

soorten en functieveranderingen van het land

schap (ruilverkavelingen. urbanisatie•...).

Daarnaast staan slechts weinigen er bij stil dat

het bosplantsoen verkrijgbaar in de handel

meestal van verre herkomst is, dikwijls o.w.v. de

goedkope zaadwinning uit Zuid- en Oost-Europa.

Deze planten zijn minder aangepast aan de

Vlaamse groeiomstandigheden. en betekenen

een extra bedreiging voor de autochtone popula

ties door inkruising van vreemde genen.

Ook in 1999 werden acties ondernomen tot de

bescherming vJn het desbetreffend genetisch

patrimonium. De Regionale Landschappen

West-Vlaamse Heuvels en Vlaamse Ardennen.

en de regio rond Gent werden gebiedsdekkend

geïnventariseerd naar autochtone genenbron

nen (samenwerking Ecologisch Adviesbureau

Maes, Stichting Bronnen en WIT AB) in opdracht

van o.a. AMINAL. afd. Bos & Groen. Een grootscha

lige oogstcampagne van autochtone zaden werd

uitgevoerd in de Regionale Landschappen West

Vlaamse Heuvels en Vlaamse Ardennen. en in

het EJG IJzervallei (samenwerking natuurvereni

gingen, Regionale Landschappen. VLM. AMINAL

afd. Bos & Groen). Uit het zaad zal plantsoen

opgekweekt worden. ofwel via contractteelt met

privékwekerijen, ofwel in de kwekerijen van

AMINAL afd. Bos & Groen. Daarnaast werden de

eerste stappen ondernomen voor de aanleg van

zaadgaarden van Zomerlinde en Winterlinde.

Voor Grauwe abeel werd de aanleg van een klo

nale genenbank opgestart.

Contactpersoon: Kristine Vander Mijnsbrugg

Ex situ conservatie van Veldiep
(U/mus minor Mill.), Bergiep (U/mus
glabra Huds.) en Steeliep (U/mus
/aevis Pall.)

In het kader van het Europees onderzoekspro

gramma "Co-ordination for conservation. char

acterization. collection and utilization of genetic

resources of European Elms" werd gestart met de

aanplant van de genenbank in de proefkwekerij

van het Instituut. Deze genenbank zal onder

vorm van een haag onderhouden worden om de

gevoeligheid t.o.v. de olmenziekte te beperken.

De uitbouw van een genenbank heeft tot doel de

genetische diversiteit binnen de inheemse

Europese olmen te bewaren. In eerste instantie

werden 52 genotypen of individuen uit de data

bank geselecteerd op basis van hun autochtoon

karakter en bereikte dimensie. Deze werden

vegetatief vermeerderd via winter- en zomerstek.

Het gemiddelde bewortelingspercentage was

relatieflaag. ni. 12%. en was sterk afhankelijk

van het uitgangsmateriaal en het genotype.

De eerste experimenten met in vitro vermeerde

ring werden gestart en leverden een gemiddeld

bewortelingspercentage op van 7%. Elk genoty

pe zal uiteindelijk onder vorm van 3 replica's

aangeplant worden in een genenbank in de

proefkwekerij te Grimminge en in een genen

bank te Frankrijk. Een andere vorm van ex situ

conservatie is kryopreservatie: knoppen worden

Sensibilisering naar een breder publiek toe creëert

een maatschappelijk draagvlak. De regionale relevisie WTV

inrerviewr Chris Rövekamp van Srichring Bronnen omrrenr

de invenrarisarie en de oogsrcampagne van aurochtone

bomen en srruiken in her Wesr-Vlaams Heuvelland.

Op de achrergrond een oude Schierwilg van 7.7 m omrrek

in de Douvevallei.
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Contactpersoon: An Vanden Broeck

In samenwerking met het INRA (Frankrijk) wer

den 47 Belgische olmen moleculair genetisch
gekarakteriseerd d.m.V. chloroplast DNA.

In de databank werden 101 olmen. verspreid
over de 10 Belgische provincies. geregistreerd.
Interessante nieuwe aanwinsten werden gevon

den in Zoerselbos: 2 oude steeliepen en een po

pulatie boomvormende olmen.

De genetische diversiteit binnen de collectie

werd door isozyrnanalyse bestudeerd. 214 indivi
duen (waaronder een aantal hybride P. x eurame

ricana) werden geanalyseerd voor 7 enzyrnsyste

men. 6 enzyrnsystemen bleken polyrnorfismen

te vertonen. 3 hiervan waren bruikbaar OIIL

soortspecifieke allelen te identificeren. Op basis

van deze enzyrnsystemen bleken 163 van de 214

geanalyseerde individuen zuivere Zwarte popu

lieren te zijn. de andere kunnen worden

beschouwd als hybriden. aangezien zij één of

meer allelen vertoonden die specifiek zijn voor

de soort P. deltoides.

Europees onderzoeksprogramma
Zwarte populier (Populus nigra l.)

De databank werd uitgebreid met 37 individuen

uit de IJzervallei. verzameld op 4 verschillende
locaties in de omgeving van Poperinge. In de
Dendervallei werden nog 3 relicten van Zwarte

populier gevonden en aan de genenbank toege

voegd (2 in Ghislengien en I in Mainvault). Ook
een Zwarte populier uit de Scheldevallei kon aan

de collectie worden toegevoegd (Zegelsem). Dit

brengt het aantal geregistreerde Zwarte populie

ren op 235. Vermoedelijk ligt het aantal verschil

lende genotypen wel veel lager. aangezien
Zwarte populier vroeger (en ook nu nog) fre

quent vegetatief werd vermeerderd. Eveneens

werd door het Instituut voor Natuurbehoud mel

ding gemaakt van 2 relicten in de Maasvallei.

[n het kader van het Europees programma

"Genetic diversity in river populations of

European Black Poplar for evaluation on bio

diversity. conservation strategies. nature deve

lopment and genetic improvement" werden ook

isozyrnanalysen uitgevoerd op de EUFORGEN Core

Collection (een internationale collectie die
Zwarte populieren uit het hele Europees ver

spreidingsgebied van de soort bevat) en op
2 natuurlijke populaties die zich bevinden langs

de Oostenrijkse Donau. Ook de Hongaarse

genenbank van Zwarte populier werd geanaly

seerd voor isozyrnpolyrnorfismen.
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in vloeibare stikstof (-195 oe) bewaard en kun

nen nadien in vitro tot nieuwe planten worden
opgekweekt. Een IO-tal Belgische genotypen
werden reeds op deze manier bewaard in samen

werking met AfOCEL (Frankrijk).

23 olmen zullen getest worden op hun gevoelig

heid t.o.v. de olmenziekte. Ze werden in een
blokkenproef geplant. samen met 6 referentie
klonen en zullen in 2001 geïnoculeerd worden

met de veroorzaker van de iepenziekte nl.

Ophiostoma novo-u/mi.

Olmen opgenomen in

de Europese da[abank

(Bron: Eric Collin, Cemagref, 1998)
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Bladstalen voor DNA-analyse werden verzameld

van de Belgische en de Hongaarse genenbank. Er

werd gestart met het extraheren van DNA en het

op punt stellen van de AFLP-techniek op de auto

matische sequencer.

In een populierenaanplanting in Marcq werden

bloemfenologie en zaadzetting bestudeerd om

inzicht te krijgen in het bestuivingsmechanis

me binnen en tussen de soorten populier. Op

3 moederbomen en onder de aanplanting Zwarte

populier werd zaad geoogst. Dit zaad werd uitge

zaaid en de bekomen zaailingen werden voor

moleculair genetische en morfologische studie

bewaard.

Contactpersoon: An Vanden Broeck

Isozympatroon van et B-Iocus van fosfogluco isomerase

voor 20 individuen en 4 referenties (omkaderd).

Allel 1 is soompecifiek voor P. nigra (N) en allel 3 voor

P. deltoides (D). De hybride P. x euramericana (DN)

venoont beide allelen met een hybride tussenin.

Commerciële activiteiten

Het gaat hier om het oogsten, bereiden en ver

markten van de zaden afkomstig uit de door het

Instituut beheerde zaadboomgaarden van naald

hout (inzonderheid Gewone den en Koekelare

den) enerzijds en de commercialisatie van popu

lierenklonen anderzijds. Wat dit laatste betreft

kan onderscheid gemaakt worden tussen de acti

viteiten inzake commercialisatie van reeds

erkende en beschermde klonen enerzijds (verde

ling van stekken aan de erkende kwekers) en

(mogelijke) nieuwe klonen anderzijds. Een

belangrijk onderdeel hierbij is het uitvoeren en

analyseren van de nodige observaties en m tin

gen, met het oog op de onderscheidbaarheid met

de andere klonen (upov-kenmerken).

In 1999 werden de nodige formaliteiten vervuld

inzake een mogelijke commercialisatie van

3 P. deltoides xP. nigra klonen en I P. deltoides x

(P. trichocarpa x P. deltoides) kloon.

Contactpersoon commercialisatie zaad:

Bart De Cuyper

Contactpersoon commercialisatie populierenklonen:

Jos Van Slycken en Boudewijn Michiels
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Adviesverlen ing

Gezien de zware roest- en schorsbrandaantastin

gen bij populier dienden. en dit reeds vanaf eind

juli. talrijke vragen hierover beantwoord te wor

den: aard aantasting en(of) sterfte, mogelijkhe

den ter voorkoming en bestrijding, keuze klonen

bij nieuwe aanplantingen•...

Regelmatig dienden ook adviesaanvragen over

sterfte bij wilgen behandeld te worden.

Het opstarten van het project rond autochtone

bomen en struiken in Vlaanderen bracht met

zich mee dat heel wat aandacht diende uit te

gaan naar de algemene coördinatie enerzijds

(bewustmaking en formuleren van aanbevelin

gen i.v.m. behoud en oordeelkundig gebruik van

autochtone bomen en struiken naar plaatselijke

besturen toe en dit via organisatie van vergade

ringen. voordrachten. excursies. opstellen van

folders,...) en de organisatie van verschillende

oogstcampagnes en opkweek plantsoen ander

zijds.

Als externe deskundige werd opgetreden bij de

beoordeling van een IWT-project.



Sta n d pi aa tso nde rzoe k
& bosuitbreiding
Ecosysteemvisie 80s Vlaanderen

De standplaats kan gedefinieerd worden als het

ruimtelijk kader waarbinnen de ecologische processen

van het bosecosysteem zich afspelen. Het standplaats

onderzoek bestudeert de relatie tussen de abiotische

en biotische ecosysteemkompartimenten en legt zich

meer in het bijzonder toe op de analyse van de

ruimtelijk gebonden faaoren die een effect hebben

op de groei en ontwikkeling van de bomen en het

bosbestand (bodemvruchtbaarheid, hydrologie,

historiek landgebruik, etc).

Het VLINA-project 'ecosysteemvisie bos'loopt van

februari 1998 tot januari 2001 en heeft tot doel

een bostypologie te ontwikkelen en die te kop

pelen aan bodemgroepen en bebossingshisto

riek. Deze relaties worden ruimtelijk uitgewerkt

voor heel Vlaanderen. Dit onderzoek zal toelaten

bostypen te definiëren en actuele en potentiële

standplaatsen ervan te lokaliseren, wat van groot

belang is om bosuitbreiding, aankoopbeleid en

opmaak van beheersplannen te ondersteunen.
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Bebossing op de Ferrariskaarten

In de Kempen. ten noorden van

Hasselt, is de bosoppervlakte sinds

het einde van de l8de eeuw sterk

toegenomen, terwijl in Haspengouw

veel bos verdwenen is. (bron van de

actuele bebossing: digitale boskarre

ring van afdeling Bos en Groen).

Actuele bebossing
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Contactpersoun: Luc De Keersmaeker

ren.

Bij de ruimtelijke uitwerking hiervan

wordt gebruik gemaakt van de digitale

bodemkaarten en de bebossingstoestand

op historische kaarten. Omdat gegevens

over de historische bebossing bij de aan

vang van het project nog niet digitaal

beschikbaar waren, werd hier de meeste

tijd aan besteed. Als gevolg hiervan

beschikt het Instituut nu over een zeer

uitgebreid archief van digitale en analo

ge historische kaarten. In 1999 is de

bebossing in Vlaanderen op het einde

van de I8de eeuw (Ferrariskaarten), vol

ledig gevectoriseerd. Daarnaast werden

topografische kaarten van het einde van

de I9de eeuw gescand en gegeorefereerd

zodat zij in een GIS gebruikt kunnen wor

den. Vervolgens werd een methode uit

gewerkt om de vectorisatie van de bebos

sing op deze kaarten verregaand te automatise-

De bostypologie wordt afgeleid uit de classifica

tie van bosvegetaties die in het voorjaar van 2000

afgerond wordt in het kader van de bosinventari

satie (AMINAL, afd. Bos & Groen). Deze classifica

tie steunt op ruim 2000 opnamen uitgevoerd bij

de bosinventarisatie en de basisinventarisatie

van de bosreservaten. In 1999 werden bodem

kundige gegevens en historisch landge-

bruik van alle opnamepunten bepaald,

zodat de relaties met de bostypen onder

zocht kunnen worden.

Tenslotte worden nutriënt- en waterbalansstudies

verder uitgevoerd Binnen deze thema's werden in

1999 trouwens twee nieuwe projecten opgestart,

namelijk het PAMUCEAF-project (EU-fair) op 1 april

en het projea 'Bosuanspiratie' (VLlNA) op 1 oktober.

In het kader van bosuitbreiding wordt relevant en

praktisch gericht onderzoek verricht ter onder

steuning van (her)bebossingsinitiatieven. Momenteel

wordt veel aandacht besteed aan standplaats

geschikte soortenkeuze en de seleaie van ecologisch

en economisch verantwoorde methodes om

concurrerende vegetatie tegen te gaan.

Ook op het vlak van de verontreinigingsproblematiek

wordt onderzoek uitgevoerd. Een belangrijk ruimtelijk

milieuprobleem in Vlaanderen, in casu bodemveront-

reiniging door het bergen van baggerspecie, wordt

systematisch in kaart gebracht en de mogelijkheden

voor verantwoord gebruik door bosbouw wordt

nagegaan. Bovendien wordt hierbij essentiële infor

matie ingewonnen over de respons van boomsoorten

en het ecosysteem op bodemverontreiniging.
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Staalname van Grove dennen

te Brasschaat met behulp

van een hoogwerker

Biogeochemische cycli van bos
ecosystemen in relatie tot 'global
change' en duurzame ontwikkeling:
het BELFOR project

Dit oWfc-project bestudeert de invloed van de

verwachte klimaatveranderingen op de cycli

van CO 2 , voedingsstoffen en water in het bos.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 6 van de

meest voorkomende bosgemeenschappen van

België. De doelstelling is een globaal model op te

stellen dat deze 3 cycli synergetisch beschrijft.

Het Instituut onderzoekt meer specifiek de

watercyclus in een populierenbos (Balegem) en

de nutriënten- en watercyclus in een dennen

bestand (Brasschaat).

Beide bossen zijn volledig uitgerust met een

weerstation en bodemsensoren om de termen

van de waterbalans te bepalen. Dit laat toe de

transpiratie van het bestand te begroten. Een

vergelijking met de output van het globaal

model werd doorgevoerd ter validatie.

In het dennenbestand werden 4 bomen met een

hoogtewerker volledig ontmanteld en bemon

sterd. De chemische analyse van de

verschillende delen van de bomen

liet toe, na opschaling, de nutriën

tenvoorraden van het bosbestand te

berekenen. In het kader van het

Level Il onderzoek worden reeds

jaren de nutriëntenfluxen van het

bestand gevolgd. Het is nu dus

mogelijk om de volledige minera

lencyclus van het bos op te stellen.

Deze kennis wordt getoetst aan een

globaal model.

Dit globaal model wordt onderwor

pen aan toekomstige klimaatscena

rio's om de invloed van 'Global

Change' op de groei en weerstand

van bossen te simuleren. Dit moet

leiden tot het opstellen van richtlijnen voor het

beheer van bosecosystemen in het licht van een

duurzame ontwikkeling.

Bodemgeschiktheid bosbomen

De bestaande kennis inzake bodemgeschiktheid

werd gesynthetiseerd in een computerprogram

ma 'Bodemgeschiktheid Bosbomen' (BOBO). Dit

windows programma werd in r999 ontwikkeld.

De eerste beta-versie wordt momenteel grondig

getest. Het programma zal gratis verdeeld wor

den aan alle geïnteresseerden.

Het programma heeft als ingang ofwel de kern

serie (afgeleid uit de Belgische Bodemkaart)

ofwel de boomsoort en selecteert dan automa

tisch respectievelijk de geschikte soorten of de

geschikte bodems, telkens in 5 klassen. Naast de

kernserie kunnen ook gegevens ingevoerd wor

den over voorkomende substraten en varianten,

alsook de zuurtegraad van de bodem.

Het programma steunt op de gegevensmatrices

van 3bronnen: (r) de geschiktheidsmatrices van

Baeyens, (2) de gegevens uit de Fichier écologi

que van o.a. Weissen, en (3) het Nederlandse

onderzoek inzake groeiverwachting

(Paasman/Stiboka).

Een synthese van deze drie bronnen voor een 35

tal boomsoorten werd uitgewerkt tot de stan

daardmatrix. Elk systeem blijft echter apart con

sulteerbaar.

Daarenboven zijn soortspecifieke standplaats

eisen, gebaseerd op tientallen publicaties, ogen

blikkelijk toegankelijk met één muisklik.

Naast de ontwikkeling van het programma werd

ook nagegaan hoe vaak bepaalde kernseries als

bosbodem voorkomen. Hiervoor werd een over

lay gemaakt tussen de digitale bodemkaart en de

boskartering op meer dan 500.000 locaties. Voor

de boomsoorten Eik, Beuk, Populier, Grove den,

Corsicaanse den, Lork, Fijnspar en Douglas werd

het procentueel voorkomen bepaald voor elke

textuur/vochttrap-combinatie.

Contactpersoon: Bruno De Vos

Contactpersoon: Linda Meiresonne

-
Met het windows programma BOBO

worden de meest geschikte boomsoorten

voor elk bodemrype aangegeven.

..........~
z-_

-~~.-- --....-



I
I

• esdoorn

linde

• eik

• populier

• es

3000 3500 4000

3S
standplaatsonderzoek

Opname van Zn door de bladeren

van verschillende boomsoorten in

functie van het totale gehalte aan Zn

in de meest veromreinigde laag van

de baggergrond.

1000 1500 2000 2500500

Zn bodem (mglkg droge bodem)

'f 'f

'f'f
'f

'f
• 'f 'f

'f
'f 'f .

'f 'f
.. 'f'f "

'f ". " 'f

f: ... 'f

" •
laf • - .. .... .-.-.1 - •

I I

o

o

200

800

400

600

1000

1200

1600

1400

"0
Ol

:ö
c:

N

gebracht in de

GIs-databank

DredGis. De GIS

lagen worden

continu bijge
werkt. De ana

lyseresultaten

en de daaruit

afgeleide inter

pretatie van

bijv. de bodemverontreiniging of de evaluatie
van de bladgehalten aan zware metalen, worden

ook op geregelde tijdstippen toegevoegd. Het

raadplegen van de databank via Arc iew werd

dit jaar op punt gezet.

Daarnaast werd er dit jaar een eerste bebossings

plan voor een verontreinigde baggergrond in

Nevele opgesteld. Er werden ook uitgebreide

adviezen geformuleerd voor de baggergronden
langs de Zeeschelde in Gentbrugge, en voor de

baggergronden in de Rijtmeersen in

Oudenaarde. Op 19 november '99 werd er samen

met AWZ en de RUG een studiedag georganiseerd
met als thema: Landbouw, bos en natuur op bag

gergronden.

Alle gegevens

van dit inventa

risatieproject
worden samen-

Er werd regelmatig vastgesteld ddl Populier en

verschillende wilgensoorten op verontreinigde

baggergronden Cd en Zn via hun bladeren kun

nen verspreiden, terwijl bij andere inheemse

boomsoorten geen afwijkende bladgehalten
vastgesteld werden. Er werden ook zeer hoge Cd

en Zn-gehalten gemeten in bladstalen van maïs.

Inventarisatie van de baggergronden
in Vlaanderen

Voor de Bovenschelde, de Zeeschelde, de Leie en

de IIzer wordt de geografische omvang en de

graad van verontreiniging van de baggergronden
onderzocht. Er worden gegevens verzameld via

bodemstaalnames (puntboringen tot op 2 m

diepte) en via bladstaalnames (om de beschik

baarheid van de verontreiniging na te gaan).

Langs deze 4 waterlopen werden er reeds meer

dan 700 ha baggergronden in kaart gebracht, en
werd er bij meer dan 300 ha bodemverontreini

ging met Cd, Cr, Zn, Pb en / of Cu vastgesteld.

Meer dan 400 dergelijke boringen tOt op 1,2 m diepte

laten toe informatie in te winnen over de bosbodems

Bosbodeminventarisatie

in Vlaanderen

Contactpersoon: Bruno De Vos

Op 138 plots werd door de opnameploegen een

bosbodemstaalname uitgevoerd. Het betreft een

grondige staalname van de aanwezige strooisel

laag en de minerale bodemhorizonten tot op

1,2 m diepte. In het totaal zijn momenteel 1967

bosbodemstalen gedroogd en toegevoegd aan

het bodemarchief. Het bodemkundig labo van

het IBW onderzoekt systematisch al deze stalen

op relevante chemische en fysische parameters.

Eind 1999 heeft AMINAL, afdeling Bos en Groen
haar bosinventarisatie op het terrein afgerond.

De eindverwerking van de bosbouwkundige en

vegetatiegegevens zal in de eerste helft van 2000

worden gefinaliseerd.

De basis van de forsite-databank is uitgewerkt.

Deze databank wordt nu systematisch bijgehou

den met de bekomen analyseresultaten.

Inzake fysische analyse werden op meer dan

30% van de ongestoorde bodemstalen pF-bepa

lingen uitgevoerd ten behoeve van de bepaling

van de vochtkarakteristieken. Tevens werd

schijnbaar soortelijk gewicht (bulk density) en

penetratieweerstand gemeten.

De huidige stand van zaken wordt aangegeven

door volgende cijfers: van de ca 2000 stalen werd

op 37 % ervan de pH en elektrische geleidbaar

heid bepaald, op 38.3% Kjeldahl stikstof en op

29% gloeiverlies (organisch materiaal). Op II%

van de stalen werden totaalgehalten bepaald van

15 chemische elementen.

Contactpersonen: Bart Vandecasteele, Raf Lauriks

en Bart Cosyn

• zwarte els
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Populier op landbouwgrond

vertoont vaak een uitstekende groei:

experimentele planting te Balegem.

Populier op landbouwgronden:
het PAMUCEAF project

Na het succesvol afwerken van het project

'Poplars for Farmers', dat een zeer bruikbaar bio

economisch beslissingsmodel genereerde, biedt

een nieuw EU-project vanaf 1999 de mogelijkheid

dieper in te gaan op de socio-economische en

ecologische aspecten van het bebossen van

landbouwgrond met populier. In PAMUCEAF

(Poplars - a multiple-use crop for European ara

bIe farmers) zijn het Verenigd Koninkrijk,

Wales, Ierland, Zweden en Polen onze partners.

Er werd reeds gestart met een uitgebreide studie

van de populierenhoutmarkt (Laboratorium

voor houttechnologie, RUG), de productiemetho

den, afzetmogelijkheden en producten. Daartoe

wordt een enquête opgesteld gericht aan de pop

uiierentelers. Het bio-economisch model wordt

verder uitgebouwd door een 'upgrade' van hecta

reniveau naar bedrijfsniveau. Voor een geogra

fische benadering op Europees niveau van de

geschiktheid voor bebossen met populier wordt

GIS ingeschakeld.

In een honderdtal populierenplantingen op

landbouwgrond (20 in

Vlaanderen), én nabij

gelegen akkerland,

verspreid over de par

ticiperende landen,

wordt het effect van

de bebossing nage

gaan op het vlak van

de uitloging van nut

riënten en de samen

stelling van de flora.

Het effect van beplan

ting met populier op de minerale en hydrologi

sche status van de bodem wordt intensief onder

zocht in 3 landen. De studie van de nutriënten

en watercyclus onder het populierenbestand in

Balegem past volledig in dit kader.

Contactpersoon: linda Meiresonne

Schuimkalk als alternatieve kalkmeststof in het bos:

wat zjjn de effecten?

Bodemverbeteringsproef PIJNVEN

In het domeinbos Pijnven is in diverse bestanden

de gezondheidstoestand van de Corsicaanse den

kritiek. Om de vitaliteit en de stabiliteit van de

bestanden te verbeteren werd een experimentele

bodemverbeteringsproef gerealiseerd op basis

van kalkhoudende restproducten. In de periode

februari-april 1999 werden de kalkhoudende

producten dolomiet, LD-slakken, papierslib en

schuirnkalk aangebracht in de proefblokken. In

de tweede helft van augustus werd marmerslijp

sel uitgespreid als laatste behandeling.

De kalkproducten werden onderworpen aan een

chemische analyse. De zuurbindende waarde

werd bepaald door de Belgische Bodemkundige

Dienst via een uniforme methode. Een totaal

analyse met aqua regia werd uitgevoerd in het

eigen labo. Daarenboven werden 3 alternatieve

kalkproducten bijkomend geanalyseerd. Het

betref SILT (een samengesteld product op basis

van zuiveringslib), MS-AGMA (marmerslijpsel van

de firma AGMA-NOVOBLOC) en OKS (onthardings

kalkslib van de firma AMOCO).

Inzake de samenstelling valt op dat LD slakken in

water het meest basisch reageren en ook de

hoogste geleidbaarheid hebben. Dit is wellicht te

wijten aan het grote aandeel van de stoffractie

(CaO).·Papierslib en Silt hebben een hoge organi

sche fractie en onderscheiden zich daarmee sterk

van de kalkproducten sensu strictu, zijnde dolo

miet, marmerslijpsel en ontwateringskalkslib.

Een hogere organische fractie leidt steeds tot iets

meer stikstof in de samenstelling. Qua fosfor,

kalium en magnesium gehalte scoort Dolomiet

het hoogst.

Het gehalte aan zware metalen van alle produc

ten is ver onder de vigerende normen. Alleen LD

slakken bevatten een relatief hoog chroomgehal

te. De opname-effecten zullen o.a. gemonitord

worden door middel van naaldanalyse en een

vitaliteitsbeoordeling van de proefblokken.

Contactpersonen: Bruno De Vos en Peter Roskams



Project bodemfauna

Het project 'Determinatie en bioindicatie van

bosgebonden ongewervelden' sluit aan bij voor

gaande projecten rond bodemfauna. De doelstel

Ung is onder meer om informatie te bekomen

over de standplaats (habitat) op basis van de

plaatselijk aanwezige ongewervelden. Tevens is

het de bedoeUng de meest interessante bioindica

toren te selecteren. Het project bestaat uit diver

se luiken en wordt uitgevoerd door het KBIN in

opdracht van AMINAL, afd. Bos & Groen. Luik A

omhelst het thema 'bioinillcatie van standplaats

variabelen' en wordt opgevolgd binnen de cel

standplaatsonderzoek. Andere luiken (verder

onderzoek keverfauna en xylobionten) worden

opgevolgd door de cel bosecologie.

Op vraag van de uitvoerders werd het aantal

bodemfaunaplots uitgebreid van 50 naar 56

plots. De 6 extra plots zijn alle herhalingen bin

nen hetzelfde bosgebied maar met andere stand

plaatsfactoren. Deze plots werden met dezelfde

set basisvariabeIen fysicochemisch gekarakteri

seerd (strooisel en minerale bodem). Bijkomend

zijn op het terrein voor alle plots licht- en vocht

metingen uitgevoerd in augustus/september.

Door middel van GIS werd voor elk plot de kort

ste afstand tot de bosrand en de bosomgevings

factor als oppervla temaat berekend. Van alle

proefvlakken is tevens de historiek nagegaan in

7 verschillende periodes teruggaand tot Ferraris

(1775). De invloed van deze factoren op de fauna

populatie zal nauwkeurig onderzocht worden

door de projectwtvoerders.

Diverse rapporten zijn verschenen met een ver

werking van de standplaatsfactoren van de 56

'bodemfaunaplots'.

Contactpersoon: Bruno De Vos

37
standplaatsondenoek

Digi[ale hemisferische beelden

van he[ kronendak

geven een idee over de lich[condi[ies

in de bodemfauna-plots.
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Maaibeheer: het klepelmaaien

behoort Wt de meer traditionele

behandelingen.

1I FE-project vegetatieconcurrentie
plantsoen

Na de uitvoering van een experimentele voor

proef in het provinciaal domein 'Het Vinne'

(Zoutleeuw) in 1998 is in januari 1999 gestart
met de lealisatie van het grootschalige project.

Verspreid over twee terreinen, de Huweyns

bossen in Lichtervelde en het Rhodesgoed in

Kachtem (totaal 12 ha), worden 18 diverse

behandelingen geëvalueerd in functie van hun

efficiëntie om de concurrerende kruidenvegeta

tie te onderdrukken en de groei van jong plant

soen te verbeteren.

De behandelingen zijn uiteenlopend van aard en

omvatten de meer traditionele technieken

(maaibeheer, herbiciden) en recentere systemen

(bio-afbreekbare boomplaten).

Elke behandeling is toegepast in een blok van

ongeveer 900 m 2 (ca. 180 bomen) en wordt

3 maal herhaald. De blokken zijn in het voorjaar

nauwkeurig gekarakteriseerd door de bepaling

van de fysische en chemische bodemeigenschap

pen (LISEC en het Instituut) en door vegetatie

opnamen. De invloed van de behandelingen op

het plantsoen wordt beoordeeld op basis van

metingen van de jaarlijkse

groei, de uitval, de oppervlak

tebepaling van het grootste

blad en een jaarlijkse nutriën

tenanalyse van de bladeren.

In oktober heeft het LISEC in

de Huweynsbossen een zoog

diereninventarisatie uitge

voerd om de invloed van een

aantal behandelingen na te

gaan op de lokaal aanwezige

muizenpopulatie, die op hun beurt de plantsoe

nen ernstig kunnen beschadigen.

De soorten Boskers, Es en Zwarte els blijken uit

een eerste analyse een positieve respons te verto

nen op de behandelingen. Bomen uit behandelde

blokken hebben in vergelijking met de blanco

referentiebehandeling een grotere scheutgroei.

Zomereik is daarentegen indifferent. De eerste

duidelijke trends worden pas op het einde van

het volgende groeiseizoen verwacht.

Contactpersoon: Jürgen Samyn

Bosbodemkundig en analytisch labo

Het bodemkundig en analytisch labo van het

Instituut specialiseert zich in het uitvoeren van

chemische en fysische analyses op (bos)bodem-,

blad- en strooiselstalen.

Gedurende 1999 werd hoofdzakelijk aandacht

besteed aan de analyse van de bodem- en blad

stalen van de baggergronden.

Het labo werd voorzien van nieuwe toestellen

die bijkomende analysemogelijkheden schep

pen. Zo werden de fysische proeven uitgebreid

met waterdoorlaatbaarheidsmetingen van bos

bodems.

Wat betreft de chemische analyses werd op het

einde van 1999 een automatische titratie-instal

latie aangekocht om zo vooral de pH- en geleid

baarheidsmetingen die momenteel nog manueel

uitgevoerd worden te automatiseren. Ook werd

de methode om CEC (Cation Exchange Capacity)

te bepalen verder op punt gezet en aan de lijst

van chemische analysemethodes toegevoegd.

Daarnaast werden ook analyses uitgevoerd om

advies te verlenen aan de cellen 'Bosbescher

ming' en 'Selectie en Veredeling'. Ook voor de

meettoren in Brasschaat worden in het labo stan

daarden aangemaakt om de luchtrneettoestellen

te calibreren.

Contactpersoon: Carine Buysse

Texruurbepaling van bodems wordt snel en efficienc

uitgevoerd met een laserdiffractiewescel.



Uitbouw van de GIS-cel

De Gis-cel heeft een ondersteunende rol voor alle

onderzoeksgroepen binnen het Instituut. De

functie van de GIs-cel is de instrumenten en het

potentieel te verbeteren, te onderhouden en ten

dienste te stellen voor de productie en de verwer

king van geografische gegevens. In dit kader

werd de bestaande hard en software infrastruc

tuur uitgebreid waardoor nu I I gebruikers

simultaan kunnen werken met de beschikbare

thematische lagen, ruimtelijke analyses kunnen

uitvoeren en bruikbaar kaartmateriaal kunnen

produceren.

In het kader van de inventarisatie van de bagger

gronden in Vlaanderen werd de GIs-databank

DredGis verder uitgebouwd. Zij kan nu op een

interactieve manier geraadpleegd worden via

een gebruiksvriendelijke grafische interface.

Verder werden volgende geografische bestanden
uitgewerkt en onderhouden: de bosreservaten,

de wildbeheerseenheden, de gevectoriseerde his

torische boskaarten, de historische bosbodems,

de bodemfauna, het bosvitaliteitsmeetnet, de vis

databank en de vismigratieknelpunten.

39
srandplaarsonderzoek

Contactpersoon: Raf Lauriks
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Kwantitatieve analyse van de ver
damping van bossen in vergelijking
met weide en akkerland

Dit VLINA-project is een samenwerking van het

IBW met het Laboratorium voor Bosbouw van de

RUG en het Instituut voor Land- en Waterbeheer
van de KUL.

Een eerste doelstelling van dit project is het ver

gelijken van drie verschillende methoden om

verdamping van water in bossen te kwantifice

ren. Een eerste methode is een modelmatige

benadering met behulp van het WAVE-model.

Totnogtoe werd dit model vooral getoetst en

gebruikt op weide en akkerland. Bedoeling is dat

dit waterbalansmodel uitgebreid wordt gecalib
reerd en gevalideerd voor het berekenen van de

verdamping van water in bossen. De verdamping
van bossen kan ook worden bepaald uit de

meting van de sapstroom in bomen. Sommatie

van de verdampingsresultaten, bekomen via sap

stroommetingen aan verschillende bomen in

een bestand, laat toe om een schatting te maken

van de verdamping van het bestand. Een derde

methode gebruikt de Penman-Monteith-verge
!ijking.

Een tweede doelstelling is het vergelijken van de

verdamping van water uit bosbestanden t.o.v.
weide en akkerland.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken wer

den 12 proefvlakken in bos (eik, beuk, es, popu
lier, den), 2 proefvlakken op akkerland en

r proefvlak op weide ingericht. Van de proef

vlakken in bos zijn er 5 calibratieplots, 3 valida
tieplots van het bodemrneetnet en 4 validatie

plots van het bosinventarisatiemeetnet. De

proefvlakken in bos werden zo gekozen dat zij

representatief zijn voor Vlaanderen zodat een

latere opschaling naar Vlaanderen kan worden
uitgevoerd.

Contactpersoon: Maaike Minnaert

Een profielkuil in Ravels







Vi spo P u Iat ie .. o n derzoe k
en vis .. en milieukwaliteit

Het onderzoek rond de visbestandsopnamen richt

zich op de kennis van de actuele toestand van de

visstand van onze Vlaamse oppervlaktewaters, de

verspreiding van soorten inclusief exoten en

bedreigde soorten, de evolutie van de toestand en het

begrijpen van de faaoren die deze verspreiding

beïnvloeden. De resultaten worden ook aangewend in

de uitvoering van een planmatig visstandsbeheer in

Vlaanderen. In Europese context is de kennis van de

kwaliteit van het visbestand van rechtstreeks belang

bij de evaluatie van de habitatkwaliteit. Toestand en

evoluties in de visstand worden op Vlaams niveau

meer en meer gebruikt als maat voor de algemene

milieukwaliteit en bij het evalueren van de lopende

saneringsprojecten. Bovendien is ook het onderzoek

naar de concentraties van toxische stoffen in vissen

een belangrijke methode bij immissiemetingen van

verontreinigende stoffen in het milieu. Een voorbeeld

hiervan is het onderzoek naar concentraties van zware

metalen en PCB's in het spierweefsel van paling, wat

tevens elementen bijbrengt i.v.m. de problematiek van

de consumeerbaarheid van vis iJv. de

volksgezondheid.

/

Visbestandsopnames

Net zoals in 1996, 1997 en 1998 werd de

monitoring van visbestanden in het Vlaamse

gewest verdergezet. De concrete doelstelling van

dit onderzoek is kennis van de toestand van de

vispopulaties in Vlaanderen te verwerven via

regelmatige inventarisatie en monitoring van de

waterlopen en afgesloten waters van het

Vlaamse Gewest.

In 1999 werden volgende wateriopen

bemonsterd: de zijbeken van de Grote Laak en de

Kleine Laak, de Poekebeek, de Motte en de

Winge, de DijIe, en de Latemse Meersen. In

opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij

werd de visstand van de Demer onderzocht en

vergeleken met de toestand in 1994.

Bovendien werden ook visbestandopnames

uitgevoerd op de Polder Noordwatering Veume,

het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, het Kanaal

van Dessel naar Schoten, het Schipdonkkanaal

en het Kanaal van Beverlo. Van de afgesloten

waters werden de Leiarm te Grammene, de Oude

Dunne te Hamme, de Breeven in Bomem en de

Oude Scheldeann, De Roggeman en de Paling

beek te Ieper bemonsterd.

De gegevens van de uitgevoerde bemonsteringen

werden in databestanden ingevoerd en

verwerkt. De gegevens van de visbestands

opnames die in 1997 en 1998 werden uitgevoerd,

werden verder gerapporteerd. De gegevens

worden bovendien ook vaak door derden

gebruikt onder andere in de jaarlijkse milieu

rapportage (Mira rapporten) en in de rapponen

van de VMM en Aquafin.

Op Vlaag van de Vlaamse Hoge Raad voor Rivier

visserij werd een onderzoeksvoorstel voor

glasaalmonitoring op de Schelde geformuleerd.

Contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne en

Claude Belpaire
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Visbestandsopname op een

afgesloten water met behulp

van het zegennet

, I
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Studie naar de vispopulaties
van het Schulensmeer

In opdracht van de Provinciale Visserijcommis

sie Limburg werd in september 1998 begonnen
met een visbestandopname van het Schulens
meer. Als gevolg van de overstromingen in die

periode werd deze studie in 1998 onderbroken
en I jaar later verder gezet. De visstand van het

Schulensmeer werd voor de eerste maal in 1988

door de KUL intensief onderzocht.

De studie heeft als doel de evolutie van de

visstand over de laatste I I jaren na te gaan, als
ook de milieusaneringswerken (aanleg van

paaiplaatsen, aanplantingen, tegengaan van

verontreiniging, ...) te evalueren.

De methode die bij de visbestandopname in

1998-1999 gebruikt werd is identiek aan de
methode die in 1988 werd toegepast, zodat de
gegevens optimaal vergeleken kunnen worden.

Omwille van de grote oppervlakte van het meer
(90 ha) werd het werkgebied beperkt tot een
aantal representatieve zones. In het meer zelf

werden 5 zones aangeduid, die gezamenlijk een

oppervlakte van 42 ha innemen. Daarbuiten
werden de 3 paaivijvers en de beek als aparte

zones behandeld. In totaal zijn er in 1999 over

deze 9 zones 90 afvissingen gebeurd op 18 dagen,
verspreid over de maanden september en
oktober. In die periode zijn er meer dan 12000

vissen gevangen. Om een zo juist mogelijk beeld
te krijgen van de vispolulatie werden verschil

lende vistechnieken gebruikt (elektrovisserij,

kieuwnetten, fuiken en sleepnetten). Nadat de
vissen gevangen waren, werden ze gewogen,

gemeten en gemerkt om bij terugvangst de reeds

eerder gevangen vissen te herkennen. Het

merken van vissen gebeurde door ze met

vloeibaar N2 te nummeren met het nummer van
de zone waarin ze gevangen werden. Op die

manier kan ook de migratie per soort bestudeerd
worden.

Contactpersonen: IIse Simoens en C1aude Belpaire

Blik op het Schulensmeer



Onderzoek naar herstel kansen van
geëutrofieerde vijvers via voedselweb·
manipulatie in het Blankaartbekken

Dit jaar werd er ook ondersteuning gegeven aan

het Vlina-project: onderzoek naar herstelkansen

van geëutrofieerde vijvers via voedselweb

manipulatie in het Blankaartbekken (Woumen).

Dit is een studie van de KUL en medeparticipan

teIL

De visgemeenschappen van de vijvers in het

Blankaartbekken worden gebiomanipuleerd via

afvissingen. Dit kadert in het onderzoek op

voedselwebrnanipulatie, waarbij planktivore en

benthivore vis verwijderd worden en er bepoting

met snoek gebeurt.

Contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire

Evaluatie van de ecologische kwaliteit
in het bekken van de Maas

In december 1997 ging een door de EU gefinan

cierd onderzoek van start naar de ontwikkeling

van een visindex voor het bekken van de Maas.

Het Instituut werkt hiervoor samen met onder

zoekers uit Namen, Gembloux, IJmuiden en

Metz.

Het protocol voor de kwantificatie van

habitatkwaliteit in Vlaanderen werd vertaald.

Een gezamelijke afvissing werd uitgevoerd op

verschillende delen van de Maas en bijrivieren

teneinde de afvistechnieken definitief te

evalueren. De resultaten van alle partners in het

project werden statistisch geanalyseerd (ADE-4

programma) waarbij o.a. de extremen gescreend

en de impact van chemische en fysische factoren

(verklarende factoren) gecontroleerd werden.

Daarnaast werd een eerste keuze van parameters

en een scoresysteem gemaakt, werden referentie

sites bepaald en werd er een controledatabank

opgesteld.

In een congres in Bordeaux werd het project

voorgesteld d.m.v. een poster en verscheen een

abstract in het "bulletin". Er werd ook een

abstract opgemaakt voor een "workshop" in

Colarado (USA).

Contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire

4S
vispopulatie

Gezamelijke afvissing op de Semois
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Onderzoek naar de ontwikkeling
en het gebruik van de visindex in
Vlaanderen

In 1999 werd het onderzoek rond de visindex
(IBI) verder gezet. Het opstellen van een weten
schappelijk artikel rond het gebruik van de

index in Vlaanderen was hier een prioriteit. Van
alle recent bemonsterde meetplaatsen in

Vlaanderen werd de index berekend. Dit werd

onder andere gebruikt bij de redactie van het
hoofdstuk over de waterverontreiniging in

Vlaanderen in Mira-T 1999.

Contactpersonen: Claude Belpaire en Jan Breine

Elektrovisserij op de bovenloop

van een rivier

De visindex als instrument voor het
meten van de biotische integriteit van
de Vlaamse binnenwateren

Op 1 september 1999 startte het Instituut een
VLINA-project omtrent de visindex in samen
werking met de KUL, UIA, RUG en de Vlaamse

Milieumaatschappij.

Het doel van het onderzoek is de visindex te

ontwikkelen tot een volwaardig instrument dat

op adequate manier de biotische integriteit van
de Vlaamse binnenwateren weergeeft. Er zal

aandacht geschonken worden aan de

wetenschappelijke onderbouwing van de
methodologie (afstemming verschillende

watertypes -nagaan van eventuele invloed van
seizoenfluctuaties). Enkele toepassings

mogelijkheden van het gebruik van de visindex

zullen aangetoond worden, alsook de

inpasbaarheid in het Europees beleidskader.
Daarom spitst het onderzoek zich toe op

volgende deelopdrachten: het opstellen van een
visindex voor de brakwater-, vlagzalm- en

forelzone, het onderzoeken van de invloed 'lan

milieu-verzachtende ingrepen en seizoen

fluctuaties en het bestuderen van de visindex in
de internationale context.

Contactpersonen: Jan Breine, IIse Simoens en

Claude Belpaire

De I)se wordt op regelmatige

tijdstippen onderzocht



Toxische en persistente polluenten
in paling van Vlaamse oppervlakte
waters

Het gehalte van polluenten in paling is - om

verschillende redenen - een goede indicator voor

de immissietoestand van die polluenten in het

milieu. Tevens kan dit in sommige gevallen

risico's voor consumptie door hengelaars

duiden.

In 1999 heeft het Instituut een eerste analyse
gemaakt van de onderzoeksresultaten

betreffende de verspreiding van enkele van de

meest toxische zware metalen, PCB'S en pestici

den in paling afkomstig van 52 meetplaatsen in

Vlaanderen. De analyses werden uitgevoerd door

daartoe erkende laboratoria. De resultaten van

de concentraties aan zware metalen werden

gerapporteerd in het Mira-T rapport 1999.

De alarmerende resultaten werden overgemaakt

aan de Minister van Leefmilieu en Landbouw.

Naar aanleiding daarvan werd door de Minister

beslist om op de meest vervuilde sites zijnde het
Meer van Weerde, de Laan, het Kanaal Bocholt

Herentals, het Albertkanaal, de Maas, de

watering van Lommel en de Darse (Kanaal

Brussel-Rupel), de vissers te verwittigen geen

paling van dezE' sites te consumeren.

In samenwerking met AMINAL, afd. Water en de

UIA werd een vergelijkende studie gemaakt van

polluentconcentraties in waterbodems en biota

(paling). Naast de berekening van bioaccumu

latiefactoren werd ook een voorstel geformu

leerd naar een mogelijk actieprogramma voor

het beleid.

Bij een aantal hengelwaters in Vlaanderen werd

de aanwezigheid gemeld van een rode kleurstof

in het spierweefsel van vissen. Analyses van

enkele roodgekleurde palingen wijzen uit dat

het gaat om de kleurstof Sudan IV, een kleurstof
met mogelijk kankerverwekkende

eigenschappen. Vermoedelijk bestaat er een

verband tussen de kleuring van deze vissen en

het gebruik van roodgekleurde maden door de

visser. Roodgekleurde palingen werden gemeld

op het Albertkanaal, het Kanaal van Bever1o, het
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het Kanaal

Dessel-Schoten. Via sensibilisatie van de hengel

sportsector en een oproep tot medewerking naar
de vissers wil het Instituut dit probleem indijken

en hierrond meer informatie verzamelen. Op
VTaag van de Vlaamse Hoge Raad voor Rivier

visserij werd een onderzoeksvoorstel opgesteld

teneinde deze problematiek te onderzoeken.

Ook werden van enkele waters bij een aantal

vissen preliminair onderzoek uitgevoerd naar

eventuele oestrogene verstoring.

Contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne en

C1aude Belpaire

47
vispopulatie

Het spierweefsel

van een normale en een

door Sudan IV aangetaste

paling (na villen).
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Dienstverlening aan derden

Naast een deelname in tal van stuurgroepen en

commissies in opdracht van de Vlaamse

Overheid, werd heel wat tijd besteed aan

advisering en informatieverstrekking aan

diverse doelgroepen. Verschillende instanties

vroegen naar gegevens omtrent de visstand van

specifieke plaatsen of naar de toestand van een

welbepaalde soort in Vlaanderen. De Vlaamse

Milieumaatschappij, Aquafin, de Provinciale

Visserijcommissies, sommmige gemeente

besturen, Bekkencomités, Regionale

landschappen, Mira'T, IZWO, WWF, AMINAL,

Vlaamse Landmaatschappij, universiteiten,

(plaatselijke) natuurverenigingen, studie·

bureau's (in het kader van MER'S), ... Daarnaast

ging er ook heel wat energie naar educatie en

sensibilisatie.

Contactpersoon: (laude Belpaire



Het onderzoek rond biotoopherstel heeft zich

gedurende de voorbije jaren vooral beziggehouden

met twee aspecten van de herinrichting van

waterlopen. Enerzijds werd heel wat beleids

ondersteunend onderzoek verricht betreffende

vismigratie: inventarisaties van de

vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen,

evaluatie van vispassages en onderzoek naar de

passeerbaarheid van duikers en sifons voor vissen.

Anderzijds is er het onderzoek naar natuurvriendelijk

herstel van oevertrajeeten. De accenten liggen hier

vooral op de oeverprofielen, de te gebruiken

materialen, de in aanmerking komende vegetatie bij

herstelmaatregelen en onderzoek rond de kweek van

oever- en waterplanten.

Biotoopherstel
Natuurvriendelijk herstel
van oevertrajecten

De vraag naar oever- en watervegetatie neemt

steeds toe. Binnen het project 'kweek en

aanplanting van oever- en waterplanten" op het

Instituut wordt, in samenwerking met AMINAL,

afd. Bos & Groen, getracht aan deze vraag

tegemoet te komen door onderzoek te verrichten

naar de kweek van verschillende oeverplanten

soorten en naar de effjciëntie van beplan ti gs

methoden en beplantingen op verschillende

sites.

Voorstellen voor beplanting van oevertrajecten

worden verzameld en geëvalueerd op plant

klaarheid en geschiktheid van de site. Bij de

keuze van het plantmateriaal wordt zoveel

mogelijk rekening gehouden met de genetische

herkomst ervan. Bij de uitvoering zowel als bij

de voorstellen wordt het nodige advies verleend.

Nadien wordt de groei van de vegetatie

gedurende de eerste drie jaar na de beplanting

jaarlijks opgevolgd. In 1999 werden 3I beplan

tingen van oevertrajecten uitgevoerd. De

opkweek van deze planten gebeurt in het

kweekstation op de viskwekerij 'De Volharding'

te Rijkevorsel.

Contactpersoon: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy
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langs het Albertkanaal in Eigenbilzen
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Diversiteit binnen natuurlijke flora en
de impact van nieuwe beplantingen

Terecht krijgt men in de context van
beplantingen langs oevers regelmatig te maken
met de kritische ingesteldheid van rechtstreeks

of onrechtstreeks betrokken partijen die zich de

vraag stellen of dergelijke ingrepen al dan niet
verantwoord zijn. Meer in het bijzonder vraagt
men zich af of de aanwezige en misschien

autochtone oevervegetatie hierdoor op termijn
niet de kans loopt in het gedrang te komen. Niet

in het minst wordt hierbij de aandacht gevestigd

op de mogelijke negatieve gevolgen van het
fenomeen van de 'genetische pollutie'.

Om meer klaarheid te scheppen binnen deze

materie startte in 1998 een onderzoek op het
Departement voor Plantengenetica en 

veredeling (cw). Het onderzoek richt zich op de

genetische enJof morfologische diversiteit
binnen natuurlijke flora en de impact van

nieuwe beplantingen met riet, grote lisdodde en

gele lis op de aanwezige flora. De studie moet
ertoe leiden dat in de toekomst bij

aanplantingen ecologisch verantwoord

uitgangsmateriaal gebruikt wordt. Ook in de

handel is het gewenst dat op termijn planten

aangeboden worden, die voldoen aan bepaalde
nog op te stellen "ecologische normen".

Contactpersoon: Hilde Verbiesr en

Daniel De Charleroy

Inventarisaties vismigratieknelpunten
op prioritaire waterlopen in het
Vlaams Gewest

Naar aanleiding van een beschikking die op

26 april 1996 werd goedgekeurd inzake vrije
vismigratie van vissoorten in de hydrografische

stroomgebieden van de Benelux en in navolging

van de inventarisatie van vismigratieknelpunten
uitgevoerd in het bekken van de Demer en de

Maas werden in opdracht van de Proviciale

Visserijcommissie van West-Vlaanderen
inventarisaties uitgevoerd op prioritaire

waterlopen in het bekken van de ITzer en de

Brugse Polders. Vervolgens werden in opdracht
van AMINAL, afdeling Bos & Groen prioritaire

waterlopen geïnventariseerd in het Dijle- en het
Boven-Scheldebekken alsook bijkomende

prioritaire waterlopen in reeds geïnventari

seerde bekkens.

De geselecteerde waterlopen worden van bron

tot monding afgestapt, de knelpunten worden

gefotografeerd, gelocaliseerd op topografische

kaarten en uitvoerig beschreven. Aan elk knel

punt wordt een fase toegekend naargelang de

hoogdringendheid om opgelost te worden. Al
deze gegevens worden in een databank

geplaatst. De databank: vismigratieknelpunten
op prioritaire waterlopen in het Vlaams Gewest

zal binnenkort op een overzichtelijke en

gemakkelijke manier te raadplegen zijn op

Internet. Op dit ogenblijk wordt gewerkt aan het

ontwikkelen van een website in samenwerking

met een software-bureau.

Contactpersonen: Daniel De Charleroy en
Saar Monden

Stuw op de Ringbeek in Wingene



Vismigratie doorheen
duikers en sifons

Bij het opheffen van vismigratieknelpunten en

de aanleg van vispassages op waterlopen in het

Vlaams Gewest gaat het over aanzienlijke

investeringen. Vermits bij de inventarisaties van

de migratieknelpunten blijkt dat op de meeste

waterlopen ook duikers en sifons voorkomen is

het belangrijk te weten te komen of deze

constructies al dan niet knelpunten vormen

voor migratie. In samenwerking met het
Waterbouwkundig Laboratorium (AWZ) werd in

opdracht van AMINAL, afdeling Bos & Groen

onderzoek gevoerd naar de passeerbaarheid van

duikers en sifons voor vissen. Het onderzoek

bestaat uit drie luiken: onderzoek in laborato

riumomstandigheden (controleerbaar),

onderzoek in semi-natuurlijke omstandigheden

(beperkt controleerbaar) en onderzoek in

natuurlijke omstandigheden (niet controleer

baar). De rapportering van de resultaten

gebeurde in 1999.

Contactpersonen: Daniel De Charleroy en

Hilde Verbiest

,
/

Dienstverlening aan derden

Naast de inbreng in tal van werkgroepen en
adviesraden wordt door verschillende instanties

advies gevraagd rond biotoopherstel met het oog
op aanleg van paaiplaatsen, natuurvriendelijke

oevertrajecten, beplantingen, ed. Ook bij de

aanleg van vispassages wordt vaak beroep

gedaan op de kennis en ervaring hieromtrent

aanwezig op het Instituut.

Contactpersoon: Daniël De Charleroy
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Het onderzoek naar de teelt van vissen heeft tot doel

enerzijds de produaie van kwaliteitspootvis van

moeilijk in de handel te verkrijgen soorten ten

behoeve van het Visserijfonds en de Provinciale

Visserijcommissies en anderzijds de teelt van

bedreigde of ecologisch waardevolle vissoorten in het

kader van herintroductie- en

soortherstelprogramma's. Alhoewel het onderzoek

rond visziekten tot de taken van het Instituut behoort

werd omwille van personeelstekort hierrond nog geen

intensief onderzoek verricht.

I

Bevruchte eitjes van beekforel Sa/mo truttaJario

Visteelt
Productie van inheemse vissen
voor herbepotingen

In 1999 werden ecologisch interessante soorten

gekweekt die in de handel moeilijk of niet te

verkrijgen zijn enJofbijna verdwenen zijn in

Vlaanderen.

De kweek van zesweekse snoekjes (via kunst·

matige reproductie) samen met de natuurlijke

kweek van voorjaarssnoekjes (± 7 cm) was zeer

succesvol. In het totaal werd n 24329 snoekjes

geproduceerd en verdeeld over de waterlopen

van het Vlaams Gewest. Tevens werden 370

stuks éénzomerige snoeken (maat 20 - 40 cm)

geproduceerd.

Voor winde konden 333 kg (44000 stuks)

éénzomerige en 250 kg tweezomerige vissen

geoogst worden.

Door diefstal van de broeddieren van beekforel

moesten nieuwe broeddieren aangeschaft

worden (vanuit de viskwekerij van het Waals

Gewest in Achouffe). Aangezien het hier jongere

en dus kleinere broeddieren betrof konden

minder eitjes afgestreken worden. Samen met de

problemen met de teeltbakken zorgde dit voor

een mindere productie van éénjarige beekforel.

Preliminaire experimenten om karperachtigen

(o.a. winde en kopvoorn) op een gecontroleerde

manier te reproduceren werden uitgevoerd in

een pilootinstallatie in Linkebeek. Hierbij

werden de broeddieren ingespoten met een

karperhypofyse-extract waarna ze afgestreken

werden of in bakken met paaisubstraat geplaatst

werden. Voor winde waren beide methodes vrij

succesvol en konden ongeveer 500.000 larfjes

geproduceerd worden. De opkweek van deze

larven met droogvoer ging vlot voor een

twintigtal dagen maar daarna trad echter een

zeer hoge mortaliteit op.

De kweek van kroeskarper verloopt zeer vlot op

natuurlijke wijze en in 1999 konden weer 100 kg

driezomerige vissen worden uitgezet. In Lozen

en Rijkevorsel werden respectievelijk 20 en

15 kg éénzomerige vissen in vijvers geplaatst

voor verdere opkweek.

Contactpersonen: Hugo Verreycken en

Daniel De Charleroy
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Experimenrele kweek van zoetwater

algen (Chlore/la en Scenedesmus sp.)

in het Cenuum voor Visteelt te

Linkebeek

Visteelt in functie van herintroducties
en soortherstelprogramma's

De kwabaal is waarschijnlijk sinds meer dan 20

jaar uitgestorven in het Vlaamse Gewest

(uitgezonderd de Grensmaas). Aan de basis

hiervan liggen vermoedelijk het onbereikbaar

worden van typische paaigronden en een

verslechterde water- en habitatkwaliteit

Aangezien er momenteel aanzienlijke

inspanningen worden geleverd om deze

knelpunten op te lossen kan er in de nabije

toekomst gedacht worden aan een herintro

ductie van deze vissoort. Het invullen van de

niche (toppredator) die de kwabaal innam in

laaglandrivieren (zoals vele waterlopen in het

Vlaamse Gewest) is belangrijk voor de lokale

ontwikkeling van een evenwichtige visgemeen

schap. Naast de habitatgeschiktheid en het

populatiegenetisch aspect is het over voldoende

proefdieren beschikken een noodzakelijke

voorwaarde voor een geslaagde herintroductie.

In september 1999 werd een nieuw onderzoek

opgestart waarin getracht wordt

de nodige kennis te vergaren om

de kwabaal onder

gecontroleerde omstandigheden

te kunnen kweken.

Aangezien het in voldoende

aantal kweken van de juiste

fyto- en zoöplanktonsoorten

(als voedsel voor de

kwabaallarven tijdens de eerste

levensweken) in de literatuur als

het grootste probleem wordt

beschreven vormt dit de

belangrijkste uitdaging binnen

dit project. Om een oplossing te

vinden voor dit probleem werd

een eigen experimentele kweek

van algen (o.a. eh/orella en

Scenedesmus sp.) en zoetwaterrotiferen

(Brachionus ca/yciflorus) opgestart.

Contactpersoon: Daniel De Charleroy,

Alireza Shiri Harzevili en Hugo Verreycken

Genetische karakterisatie
van vispopulaties

In 1999 werd in samenwerking met de KUL, het

onderzoek naar de populatiegenetische

kenmerken van snoek, kopvoorn, kwabaal en

beekforel in openbare waters in Vlaanderen

verdergezet. Op tussentijdse vergaderingen

werden de eerste resultaten voorgesteld.

Contactpersoon: Daniel De Charleroy en

Hugo Verreycken

Dienstverlening aan derden

Hier werd vooral advies verleend bij de viskweek

van inheemse soorten, vissterfte en water

kwaliteit, algenbestrijding, en over de

verspreiding en ecologie van Pseudorasbora

parva, de blauwbandgrondel. Als dienst aan de

provinciale visserijcommissies wordt de

aankoop van glasaal voor herbepotingen

gecentraliseerd op het Instituut, meer in het

bijzonder werd de problematiek rond de

glasaalvangsten en -prijzen van nabij gevolgd.

Contactpersoon: Hugo Verreycken en

Daniel De Charleroy



Door een planmatige aanpak van het visstandbeheer

en in aansluiting bij de in het MINA-plan 2

geformuleerde principes van duurzaamheid, overleg

en doelgroepenbeleid richt het visserijbeheer zich op

een duurzaam gebruik en beheer van de vispopulaties

binnen een zo optimaal mogelijk functioneren van de

watersystemen en met een onderlinge afstemming

van de verschillende gebruiksfuncties. Evaluatie

en integratie van visserij-activiteiten op en langs

wateren zijn twee voomame aandachtspunten.

De cel 'Ondersteunend onderzoek in het kader

van de binnenvisserij' ondersteunt de werking van

de Provinciale Visserijcommissies met de

wetenschappelijke onderbouwing en de

implementatie van het zoetwatervisserijbeheer en

-beleid, de integratie van visserijkundig medegebruik

op aquatische biotopen en in het algemeen kader van

het milieu-, natuur- en waterbeleid. Momenteel

worden de taken ingevuld door 2 wetenschappelijke

attachés in tijdelijk verband en is de cel werkzaam

voor de provinciale visserijcommissies van Vlaams

Brabant, Limburg. West-Vlaanderen en

Oost-Vlaanderen.

Voor h t wetenschappelijke onderzoek rond

vispopulaties en aquatische biotopen wordt gestreefd

naar een geïntegreerde samenwerking met

aanleunende onderzoeksthema's van het Instituut

(visstandonderzoek, vismigratie, NTMB, visteelt).

Ondersteunend
onderzoek in het kader
van de binnenvisserij
Ecologische inpasbaarheid
van de visserij

Door de Provinciale Visserijcommissies, in

samenwerking met het Instituut, werden

vroeger reeds inleidende voorstellen geformu

leerd rond ecologische inpassing van visserij op

de hengelwaters. Hierbij werden wateren

volgens bepaalde criteria ingedeeld naargelang

de hengelmogelijkheden en/of werden voor deze

wateren visserijreguleringen gesuggereerd.

Een verkennende studie naar duurzame

bevissing en ecologische inpasbaarheid van de

hengelsport is door de Vlaamse overheid reeds

uitgevoerd. Ecologische inpassing van de

binnenvisserij is tevens opgenomen als

actiepunt in het MINA-plan 2 van Vlaanderen.

De uitwerking van het begrip wordt geconcre

tiseerd via de thema's "Medebeheer" en

"Visserijontwikkeling", via het onderzoeks

project "Afstemming van de bevissing op het

natuur- en waterbeleid" (studie LU.C.) en in de

werkgroep "Visteelt en herbepotingen"

(bespreking herbepotingsstrategie en exoten)

van het Centraal Comité van het Visserijfonds.

Contactpersonen: Bart Denayer en Jos Beyens
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Medebeheer in hengelregio/s

Binnen het huidige visserijbeleid wordt de nood

aan vernieuwde structuren voor de openbare

visserij geuit. Medebeheer en inspraak in het

beheer van de openbare wateren worden als

belangrijke items naar voor geschoven. Naar

analogie met Nederland en Wallonië worden de

mogelijkheden tot uitbouw van medebeheer

structuren en hengelregio's onderzocht. Een

wetenschappelijke onderbouwing van het

visserijbeheer als basis voor medebeheer wordt

als noodzakelijk ervaren.

Samen met de provinciale visserijcommissies

van Limburg en West-Vlaanderen werd het

overleg rond het principe van medebeheer van

hengelwateren opgestart en werd de basis gelegd

voor de afbakening van hengelregio's. In 1999

werden in West-Vlaanderen opstartvergade

ringen gehouden in de hengelregio's

Brugge/Middenkust, Leie/Schelde en IJzerIWest

kust. Op deze vergaderingen werden de

krachtlijnen en de doelstellingen voor het

medebeheer aan de hengelaars uiteengezet en

werden de studies en de concrete realisaties van

de pvc in de regio voorgesteld.

Er werd met AMINAL afd. Natuur en de VLM verder

gewerkt aan de verbetering van de paaimogelijk

heden voor vissen en voorzieningen voor de

hengelrecreatie in de Zuid-Willemsvaart. In het

kader van een landinrichtingsproject rond het

kanaal Dessel-Kwaadmechelen werd gewerkt

aan een verbetering van de paaigelegenheid voor

vissen en bereikbaarheid van het kanaal voor de

hengelaar.

De studie "Inrichtingsplannen Leie-meanders

West-Vlaanderen" (i.o.v. pvc West-Vlaanderen)

werd verder opgevolgd en op terrein werden

concrete inrichtingsmaatregelen (constructie

monniken, oeverinrichting, beplanting)

uitgevoerd. De studie 'Natuurtechnische milieu

bouw, hengelrecreatie en visstandbeheer op de

Damse Vaart' (i.o.v. pvc West-Vlaanderen) werd

opgevolgd en concrete acties (drijvende planten

eilanden) op het terrein werden voorbereid.

Via visbestandsopnames of aan de hand van

hengelenquêtes kan informatie verkregen

worden over de visstand op een water. Een

hengelenquête geeft aanvullende gegevens bij

het wetenschappelijke visstandonderzoek.

In 1999 werd met de hengelaarsvereniging VVSM

een enquêteformulier uitgewerkt voor het

Schulensmeer. Met behulp van een kleine

enquête werd ook informatie opgevraagd bij

hengelaars betreffende de bevissing van het

Albertkanaal. Ook in de Watering 'De

Burggravenstroom' werd aan de hand van een

hengelenquête informatie verzameld die een

onderbouwing kan bieden voor het visstand

beheer en de visserijkundige ontwikkelingen

van het gebied.

Contactpersonen: Bart Denayer en Jos Beyens



Visserijontwikkeling

Door de gestage verbetering van de water

kwaliteit, en met herstellende visbestanden,

openen zich nieuwe mogelijkheden voor de

binnenvisserij. Het opmaken van visserij

ontwikkelingsplannen kan beschouwd worden

als de visie en bijdrage van de doelgroep

riviervisserij aan het MINA-beleid. De ontwikke

lingsplannen voor de openbare visserij

ondersteunen de gebiedsgerichte integratie van

het visstand- en biotoopbeheer, het medebeheer

en het hengelrecreatief medegebuik voor een

bepaald water of in een hydrografisch bekken.

Bij het opstellen van de visserijontwikkelings

plannen wordt een inventaris opgemaakt van de

huidige visserijkundige situatie op de

betreffende water(en) met ondermeer aspecten

als biotoopkwaliteit, waterkwaliteit, visstand,

knelpunten voor de ontwikkeling van een

evenwichtig en duurzaam visbestand en de

hengelsport Aan de hand van deze inventari

satie worden streefbeelden en ontwikkelings

visies voor de visfauna, de inrichting en het

beheer van waterlopen, alsook de integratie van Vistrap in stortsteen op de Terkleppebeek

visserijdisciplines geformuleerd. Ook de visie

van andere belangengroepen dan de hengelaars

worden hierbij betrokken. In een volgende fase

worden visserij ntwikkelingsplannen

geconcretiseerd in actieplannen.

In het verleden zijn ontwikkelingsplannen voor

een aantal hydrografische bekkens en hengel

waters (Zwalm, Dender, IJzer, Mark, Maas,

Boven-Schelde) opgesteld. De in de plannen

geformuleerde ontwikkelingsvisies in samen

hang met een herstel en verbetering van de

visbestanden, werden verder opgevolgd en

gerealiseerd door de integratie ervan in o.m.

landinrichtingsprojecten (Leie-Schelde,

Westhoek, Noord-Oost-Limburg), ecologische

impulsgebieden (IJzervallei, Vijvergebied

Midden-Limburg, Zwarte Beekvallei, Maas,

Demer en DijIe, Boven-Scheldevallei) en via het

integraal wateroverleg in het kader van de

rivierbekkenwerking. In 1999 werden instanties

gesensibiliseerd voor "het ontwikkelingsplan

voor de openbare visserij in het bekken van de

Boven-Schelde". In het Boven-Scheldebekken,

het Denderbekken, het IJzerbekken en in het

Zwalmbekken werd in hoofdzaak geadviseerd

rond de vismigratieproblematiek.

Contactpersonen: Bart Denayer en Jos Beyens
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Herstel of behoud van het visbestand

Om tot een verantwoorde en duurzame visstand

te komen, worden herbepotingsplannen

opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd,
waarbij rekening gehouden wordt met de
kwaliteit, ecologie, structuur en hengeldruk van

het betreffende water. Ondersteuning van de

planopmaak werd gegeven aan 4 Provinciale
Visserijcommissies. Herbepotingen vormen

immers één van de discussiepunten bij de

ecologische inpassing van de visserij.
Aansluitend bij de herbepotingsplannen worden

visserijdatabanken beheerd met gegevens over
herbepotingen, vissterftes, viswaterdoelstel

lingen, visserijtypen en -druk.

Ondersteuning werd verleend aan het visteelt
centrum te Bokrijk voor de extensieve teelt van

ondermeer zeelt, rietvoorn, grondel en
kopvoorn. De eerste drie vissoorten worden

gekweekt om invulling te geven aan het herbe

potingsprogramma van de provinciale visserij
commissie van Limburg. Voor kopvoorn wordt

gewerkt aan een herintroductieprogramma in

het Demerbekken, zowel op Limburgs als op

Vlaams-Brabants grondgebied. De jaarlijkse

groei van de kopvoorn wordt hierbij opgevolgd,

evenals de mogelijkheden om te komen tot een

natuurlijke reproductie in vijversystemen. De

gekweekte vissen zullen ter beschikking komen

van de visserijcommissies.

Op regelmatige basis (streefdoel 5-jaarlijks voor

kleinere wateren; Io-jaarlijks voor grotere

wateren) wordt visstandonderzoek uitgevoerd

op hengelwateren. De kennis van het visbestand

vormt de onderbouwing voor herbepotings

plannen, visserijknelpunten, visserijontwikke

lingsplannen en visserij-inrichtingsplannen.

In 1999 werd het visbestand op het provinciaal
domein 'De Gavers' (GeraaIdsbergen), het
provinciaal domein Ut Veld' (Ardooie), het

Waggelwater en de oude Leie in Sint-Baafs-Vijve

onderzocht. In het provinciaal domein van

Nieuwenhoven (Sint-Truiden) en in de gemeente

Zonhoven werd het visbestand van de

hengelvijvers onderzocht. Op beide vijvers wil

men een evenwichtig en gezond visbestand

opbouwen, waarmee ook de hengelaar teVIeden
is.

Contactpersonen: Bart Denayer en Jos Beyens

Soortgerichte programma's

Voor de beekforelpopulatie op de Zwalm werd
een herstelprogramma opgestart waaIbij

uitgegaan wordt van de kweek en het herstel van

de autochtone beekforelstam van de Zwalm. In
de kwekerij te Linkebeek werd een broedstock

opgebouwd. Eind 1999 werd met de broeddieren
gekweekt. De juveniele beekforellen zullen

verder worden opgekweekt in de kwekerij.

Bovendien wordt ondersteuning gegeven aan de

in ontwerp zijnde vismigratieprojecten (Water

molens, Ringweg Brakel) op de Zwalm (i.s.m.
AMINAL, afd. Water). Verdere opvolging en

onderzoek werd verricht naar de resultaten van

de beekforeluitzetting in de Dommel.

Specifiek met betrekking tot paling wordt

jaarlijks de glasaaloptrek naar de ijzer

gemonitoni Uit de datareeks sedert 1964 blijkt
een duidelijke achteruitgang van de influx. In

1999 werd een aanvang genomen met de

monitoring van de glasaalmigratie in

Vlaanderen (verspreiding enquête -het plan
"Glasaal"). Het initiatief geniet de steun van de 5

provinciale visserijcommissies en wordt

opgevolgd door 3 visserijbiologen.

Voor Oost-Vlaanderen zijn er meldingen van

glasaalmigratie ter hoogte van de uitmonding
Poeke"beekJKanaal Gent-Oostende, oude Leie

Gottem, Boven-Schelde (Asper), de Burggraven

stroom en de Belselebeek. Voor West

Vlaanderen zijn er, naast de IJzer, meldingen van

glasaalmigratie ter hoogte van de Isabellavaart

(uitmonding in Leopoldkanaal) en de

Blankenbergse Vaart. Deze meldingen werden

samengebracht in een databank. Vanuit

Limburg en Vlaams-Brabant zijn geen

meldingen binnengekomen over glasaalintrek

(voor Limburg mogelijk via de Maas). De

melding evenwel dat aan tal van stuwen van

watermolens, in het verleden, glasaal werd

waargenomen dient verder opgevolgd en

onderzocht te worden.



Door het systematisch samenbrengen van

meldingen over glasaalmigratie is het de

bedoeling de migratieroutes, influxpunten en

migratieknelpunten in kaart te brengen en de

stroomopwaartse progressie van de migrerende

glasaal in een tijdskader te plaatsen. Aan de hand

van deze gegevens kunnen visies en

actieplannen ontwikkeld worden om de

glasaalmigratie te verbeteren.

Contactpersonen: Bart Denayer en jos Beyens

Communicatie, sensibilisatie en
dienstverlening aan derden

Projecten met betrekking tot visserij, visstand en

visstandbeheer dragen de interesse en

belangstelling van verschillende water- en

terreinbeherende instanties, zowel wat betreft

kwantiteits- als kwaliteitsbeheer, het

oeverbeheer of de inrichting van waterlopen.

Hierbij worden regelmatig terreinbezoeken

gebracht met het oog op visserijkundig advies.

Ook door studiebureaus, hengelverenigingen en

particulieren wordt meermaals beroep gedaan

op de beschikbare wetenschappelijke,

beleidsgerichte en wetgevende informatie.

Om de visserijvisies kenbaar te maken en

sensibiliserend te kunnen optreden wordt o.m.

deelgenomen aan verschillende stuurgroepen.

Informatie en medewerking wordt door

verschillende instanties gevraagd zowel wat

betreft visstandbeheer, biotoopinrichting als

visserij.
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De jaarlijkse glasaal-influx naar de Ijzer te Nieuwpoort
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Po PU Iat ie ... eco I 0 gi sc h
onderzoek

Het populatie-ecologisch onderzoek van

wildsoorten binnen het Instituut is de laatste jaren

uitgekristalliseerd rond de Carnivora. De verderzetting

van het onderzoek naar de verspreiding, de ecologie

en de populatiedynamiek van de marterachtigen

en de Vos vormde in 1999 dan ook een hoofditem

binnen de activiteiten van de sectie Wildbeheer.

Met deze thema's wordt voor een deel tegemoet

gekomen aan het ontbreken van enige traditie inzake

onderzoek van inheemse zoogdieren en de daaruit

voortVloeiende kennishiaten.

Voor de marterachtigen - Wezel, Hermelijn, Bunzing,

Boommarter, Steenmarter, Das en Otter - geldt

daarbij dat verschillende soorten goede indicatoren

zijn voor de kwaliteit van specifieke habitats en van

hun inbedding in een ruimere landschappelijke

context. Tegelijk bezetten zij als toppredatoren een

belangrijke ecologische niche, terwijl zij daardoor ook

onvermijdelijk op diverse vlakken in confrontatie

(kunnen) treden met menselijke belangen.

In het geval van de Vos treden deze belangen

conficten nog veel nadrukkelijker op, waarbij zowel

het jacht elang, het natuurbehoudsbelang en het

economisch belang (schade aan pluimvee,... ) vaak in

de discussie naar voren worden geschoven - naast

bovendien het volksgezondheidsbelang. Het

antwoord op een aantal van deze vraagstellingen

vergt noodzakelijkerwijs langetermijnonderzoek.

Naast het eigen onderzoek werd aan in- en externe

projecten mee advies en sturing verleend inzake

onderzoek rond o.m. vleermuizen (RUCA),

insectivoren (RUCA), ...

Monitoring en ecologie
marterachtigen

Via het vrijwilligersnetwerk verspreid over

geheel Vlaanderen werden ook in 1999 een groot

aantal verkeersslachtoffers ingezameld. Enkele

opmerkelijke gevallen betroffen o.m. de

Boommarter (eerste officieel ingezamelde

exemplaren voor Vlaanderen !) en een Oost

Vlaamse Das. De Bunzing blijft overal veruit het

meest vertegenwoordigd.

Alle vroegere en recente waarnemingen werden

verder verzameld en zo mogelijk op hun juist

heid gecontroleerd (eventueel via terrein

bezoek). Een zeer opmerkelijke waarneming

betrof deze van twee levende Otters (mei).

Daarnaast vertoont het aantal Steenmarters in

Oost- en West-Vlaanderen een vrij spectaculaire

toename, terwijl ook enkele bezette dassen

burchten buiten het gekende areaal van

zuidelijk Limburg konden worden opgetekend.

Voor het gros van alle inmiddels ingezamelde

verspreidingsgegevens (ingezamelde dieren en

alle andere waarnemingen) werden de UTM

coördinaten van de waarnemingsplaats zo

nauwkeurig mogelijk opgezocht om deze data te

verwerken tot verspreidingskaartjes. Voor het

bijhouden en verwerken van al deze gegevens

werd interactief met een gespecialiseerd

informaticabedrijf een passende databank

ontworpen.

Volgens het eerder opgesteld protocol werd op

een dertigtal Dassen een morfologisch-ecolo

gische autopsie uitgevoerd (o.m. biometrie!

voedselecologie / populatieparameters).

Voor het meer gedetailleerde ecologisch veld

onderzoek (terreingebruik, sociale organisatie,...)

naar de Bunzing ('modelsoort') werd in het

vroege voorjaar op het terrein geëxperimenteerd

met de speciaal gemaakte kastvallen (vangplek,

keuze van aas,...). De bedoeling daarbij is de

vangsten zo goed mogelijk te kunnen

voorspellen en dus te 'plannen', met het oog op

chirurgische inplantatie van een zender. Bij het

naderen van het voortplantingsseizoen werd dit

- voorlopig zonder succes - gestaakt, en vanaf

het late najaar hernomen.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

65

Het recent voorkomen van de

Boommarter in Vlaanderen kon in

'999 voor het eerst met zekerheid

worden bevestigd. (dia R. Verlinde)
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Activiteitenverslag

Met behulp van radiotelemeuie wordt inzicht verkregen in het

activiteitspauoon en de sociale organisatie van de Vos 

tot de zender uitvalt of het dier sneuvelt.

Populatie-ecologisch onderzoek Vos

Het onderzoek in 2 proefgebieden van elk

100 km2 (10 x 10) werd voortgezet volgens de

eerder ontwikkelde en beschreven methodiek.

Beide proefgebieden werden met een bufferzone

van I kilometer breed uitgebreid om de

spreiding van bezette burchten in de randzone

beter te kunnen interpreteren (toename van

100 km2 naar 144 km2 !). In het voorjaar werd

uitvoerig geëxperimenteerd met vangst

technieken voor het levend vangen van

volwassen Vossen, met het oog op radio

telemetrisch onderzoek.

Het aantal geslaagde vossennesten lag iets lager

dan in 1998, maar bleef globaal goed vergelijk

baar. 67 Nieuwe vossenjongen konden worden

gevangen en geoormerkt, waardoor het totaal

voor de onderzoeksregio op 128 komt. Tevens

werden twee volwassen moervossen gevangen

en van een halsbandzender voorzien. Beide

gevestigde dieren konden aldus via nachtelijke

observatie intensief worden gevolgd gedurende

een vijf-zestal maanden (inmiddels zender

uitgevallen enJof geschoten), waardoor een

steeds duidelijker beeld van hun activiteits

gebieden kon worden afgelijnd. Opmerkelijk

daarbij was o.m. de grote oppervlakte van deze

gebieden (grootste as 6-7 km !), en het feit dat

ook de kernzone van naburige gevestige moer

vossen gemeenschappelijk werd gebruikt.

De terugmeldingen van gemerkte dode Vossen

liepen wat vlotter dan voorheen (18 in 1999,

totaal 25), hoewel nog steeds gevallen bekend

zijn van bewust niet-ingeleverde dieren. Voor

het eerst was daar een derdejaalsdier bij. Het

afstandsrecord van 1998 (34 km) werd nog niet

overschreden.

Op een tachtigtal ingezamelde dode dieren werd

een morfologisch-ecologisch gerichte autopsie

verricht.

Verder werd een zevental voordrachten over het

onderzoek gegeven, alsook de stage begeleid van

2 graduaatsstudenten.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge



Ondersteunend onderzoek
in het kader van jacht
en faunabeheer

In het kader van het MINA-plan 2 (1997-2001) zijn

diverse aspecten opgenomen die, al dan niet

rechtstreeks, betrekking hebben op jacht en beheer

van dierpopulaties. Daarbij worden meer bepaald

antwoorden verwacht inzake de mogelijkheden, de

wenselijkheid of inpasbaarheid ervan binnen de

globaal geformuleerde doelstellingen en

aandachtspunten van dit plan.

In het kader van de bevordering van het duurzame

gebruik van de componenten van de biologische

diversiteit wordt daarbij o.m. aandacht gevraagd voor

de ecologische inpassing van de jacht, en voor het

tegengaan van ongepaste (her)introdueties. Met

betrekking tot dit laatste is onder de

verantwoordelijkheid van het Instituut een

uitgebreide werkgroep actief.

Vanaf augustus kon, naar aanleiding van het Besluit

van de Vlaamse Regering aangaande de werking en

erkenning van de wildbeheereenheden (WBE's), een

tweede onderzoeker in dienst worden genomen.

Daarnaast levert het Instituut via afvaardiging in

stuurgroepen ook bijdragen in het onderzoek over en

ij de aanpak van habitatversnippering

(connectiviteitsmodellen : VLiNA-project UA/KUL/IN

/ ontsnippering en NTMB: Mobiliteitscel L1N /

Denderbekkencomité : AMINAL, afd. Water /

structuurplan Meerdaalwoud en Heverleebos :

AMINAL, afd. Bos & Groen - VBV,... ). Andere externe

projecten hebben een rechtstreekse relatie met jacht

en faunabeheer : patrijzenbeheer Zuid-West

Vlaanderen (AMINAL, afd. Natuur en afd. Bos &

Groen), Koreaanse grondeekhoorn {AMINAL, afd.

Natuur), ... terwijl een trekkersrol werd vervuld voor

het opstarten van het evaluatie-onderzoek inzake de

bestrijding van kraaiachtigen (KBIN) en van het

verkennend onderzoek naar het Viraal

Haemorrhagisch Syndroom bij Wild konijn (CODA).

Afwegingskader (her)introducties

In het kader van het MINA-plan 2 en meer bepaald

als actieverantwoordelijke van 'actie IIl' Eén

afwegingskader opstellen voor de introductie van

gewijzigde en vreemde biota (thema 'Verlies aan

biodiversiteit') werden meerdere discussie

teksten opgesteld en in verschillende fasen aan

een breed forum voorgelegd. Deze actie heeft de

bedoeling tegen eind 2000 uit te monden in een

basisdocument, dienstig voor de wettelijke

implementatie van het afwegingskader, meer

bepaald in de vorm van een uitvoeringsbesluit

op het decreet op het Natuurbehoud.

Een belangrijke vaststelling daarbij is dat het

onderscheid tussen introductie (van een vreemde

soort) en herintroductie (oorspronkelijk

voorkomende maar verdwenen soort) slechts

gradueel te maken valt, en dit zowel geografisch

als genetisch. Het invullen van deze actie kon

dan ook niet beperkt blijven tot de problematiek

van introducties ('exoten'), maar diende ver

ruimd te worden tot deze van de herintroducties.

Tegelijk werd geopteerd modulair te werk te

gaan, waarbij afwegingen en argumenteringen

worden opgebouwd vanuit de meest duidelijke

en extreme uitgangssituaties ('zuivere' exoot dan

wel herintroductie).

Met het oog op de juridische implementatie van

de voor te stellen regelgevingen bleek het

noodzakelijk een bijkomende opdracht uit te

schrijven voor een gespecialiseerd jurist. Vanuit

deze invalshoek moet er toegezien worden op de

coherentie met de bestaande wetgeving en

richtlijnen die er op de één of andere manier

verband mee houden.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge
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De Koreaanse grondeekhoorn:

aaibaar maar als exoot ongewenst

in de natuur. (dia R. Verlinde)



Contactpersoon: Koen Van Den Berge

De bestrijding van de kraaiachtigen wordt

vanouds in brede kringen nuttig bevonden
wegens (vermoede) schade aan jachtwild en

diverse vogelsoorten. Daarnaast worden deze
soorten soms als schadelijk ervaren o.a. voor de

landbouw.

De opdracht van het project bestaat in het

samenstellen van een basisdocument over de

globale problematiek inzake de kraaiachtigen en

de vigerende bestrijding, en dit via een
analytische benadering van de verschillende

betrokken aspecten. Aldus moet duidelijkhêid

gebracht worden over het voorkomen van

kraaiachtigen in Vlaanderen en eventuele
evoluties daarvan, de economische en

ecologische positie van de betrokken soorten
(met bijzondere aandacht voor landbouwschade

en predatie-effecten), en de bestrijding (zowel

voor wat de bestaande realiteit betreft, als inzake

de theoretische achtergronden: effectiviteit en
rendement van de bestrijdingstechnieken,

neveneffecten, alternatieven•...).

Positie van de kraaiachtigen

Momenteel is bestrijding de facto een dagelijks
gegeven, in principe onderworpen aan een

expliciete meldingsplicht, als gevolg waarvan

beperking van of weigering tot bestrijding

mogelijk is. In de praktijk bestaat er evenwel
geen enkel gedocumenteerd overzicht van de

vigerende bestrijding (intensiteit, spreiding,

resultaten,...), zodat het beleid ter zake op losse
schroeven staat Een kosten-baten-analyse

daarover is aangewezen.

Dit tweejarig project, gestart in april, wordt

uitgevoerd door het KBIN in nauw overleg met
het Instituut. De terreininventarisatie gebeurt

ten dele in hetzelde onderzoeksterrein als voor

de Vos en de Bunzing. zodat de globale predatie

druk er beter zal gedocumenteerd kunnen

worden.

16
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6 11
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Daarnaast werd ook gestart met de opbouw van
een geografische databank gekoppeld aan een

relationele databank met de gegevens van de

Wildbeheereenheden. In deze gekoppelde
databank worden de buitengrenzen van de WBE'S,

de inventarisatiegegevens, afschotgegevens,

vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden,

biologische waarderingskaarten, boskartering,
natuurreservaten en andere gegevens samen

gebracht voor het uitvoeren van analyses.

Contactpersoon: Jim Casaer

Gedurende de eerste maanden van dit tweejarig

project werd een grondige verkenning

uitgevoerd van de literatuur in verband met

inventarisatiemethoden en technieken, en

werden tevens de nodige contacten opgebouwd
met vertegenwoordigers van de jagerij.

In een eerste fase wordt getracht standaard
inventarisatiemethoden te ontwikkelen die in

de toekomst gehanteerd zullen worden door alle

wildbeheereenheden voor het inventariseren
van de aanwezige wildsoorten. In een dertigtal
WBE's zullen in de loop van 2000 en 2001

verschillende methoden uitgetest worden om
Haas, Patrijs en Ree te inventariseren. De
verschillende methoden zullen vooral naar

werkdruk voor de jagers en naar toepasbaarheid
in Vlaanderen geëvalueerd worden.

Al deze data samen zullen in de toekomst de
basis moeten vormen voor beleidsadviezen rond

wildbeheer die gebaseerd zijn op rationele

argumenten en concrete data.
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reepopulatie te volgen en het ree

beheer te evalueren en aan te

passen in functie van de

beheerdoeistellingen.
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Standaardisering en verwerking
van de basisgegevens van de wild·
beheerplannen

De evolutie van de lege gewichten

(in kg) van reekalfjes in twee aan

palende gebieden over de laatste

4 jaar. Dergelijke gegevens moeten

ons toelaten de evolutie van een
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Viraal Haemorrhagisch Syndroom
bij Wild konijn

Sinds 1990 werd in België het 'Viraal
Haemorrhagisch Syndroom' (VHS) bij konijnen

vastgesteld. Deze uiterst besmettelijke virus

ziekte kan plotse en massale sterfte veroorzaken

bij zowel tamme konijnen als Wilde konijnen.

Laatstgenoemde blijken als reservoir te fungeren

voor het virus. Ten aanzien van de particuliere

en commerciële konijnenfok betekent dit een

latent gevaar. Ten aanzien van de jacht betekent

dit een onvoorspelbaarheid inzake de stand, en

dit zowel naar mogelijke jachtoogst toe als in

verband met eventuele konijnenschade.

Aanvankelijk bleek de ziekte zeer onregelmatig

verspreid te zijn, terwijl nu de besmetting in

zowat heel Vlaanderen is gesignaleerd en de

konijnenstand zeer sterk is teruggelopen.

Het beeld dat daaruit naar voren lijkt te treden is

evenwel nauwelijks gedocumenteerd aan de

hand van bevestigde ziektebeelden en/of

doodsoorzaken. Via een steekproef moet daarin

enige klaarheid geschept worden. Op basis

daarvan kunnen aanbevelingen gedaan worden

voor verder onderzoek en/of maatregelen.

In deze context heeft het Instituut een verken

nend éénj Tig project uitgeschreven, gestart in
juli. Het wordt gefinancierd door AMINAL, afd. Bos

& Groen, en is toevertrouwd aan het CODA.

Voor het onderzoek wordt gestreefd naar een

ruime staalname van de populatie Wilde

konijnen. Dode konijnen (of hun levers) worden

gecentraliseerd via het marternetwerk. Uit de
eerste beperkte reeks stalen bleek VHS duidelijk

frequenter aanwezig dan myxomatosis.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

Het onderzoek naar de kraaiachtigen moet O.m. leiden tOt

het documenteren van het effect en de intensiteit van de

kraaienbestrijding

De aanwezigheid van VHS bij Wilde konijnen wordt steek

proefsgewijs nagegaan. (dia R. Verlinde)
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In figuur I wordt er een overzicht gegeven van

de financiële middelen van het Instituut. Onder

de werkingstoelage van de Vlaamse Gemeen

schap worden de werkingskredieten, de

investeringsuitgaven, de uitgaven voor specifiek

materiaal, de lonen voor de bosarbeiders en de

middelen voor het onderhoud van de proef
velden verstaan. De verdeling van deze

middelen worden weergegeven in figuur 2.

Het totaal van de wedden en toelagen voor

contractueel personeel geven een idee van de

aandeel van de projecten die uitgevoerd worden

in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

De ondersteunende onderzoeksopdrachten

door derden bevatten een aantal projecten die

uitbesteed worden. Het gaat hierbij o.a. om het

houttechnologisch onderzoek, het biotechno

logisch onderzoek ter ondersteuning van de

veredeling en de opvolging van het bosbodem

meetnet.

Financieel overzicht
Figuur I
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De externe middelen worden beheerd via het

Eigen Vermogen van het Instituut. Deze

middelen 7Jijn afkomstig van externe
onderzoe opdrachten, inkomsten uit de

verkoop van producten (plantsoen, zaden en

vissen), en de kwekersrechten die werden

genomen op het plantenmateriaal dat aan het

Instituut veredeld werd.

Figuur 2
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Wetenschappelijk en technisch personeel

Afdeling bosbouw

Cel standplaatsonderzoek

De Vos Bruno*

Meiresonne Linda

Van de Casteele Bart

De Keersmaecker Luc

Lauriks Raf

Samijn Jurgen

Buysse Carine

Goessens Stefaan

Bekaert Michaël

Delameilleure Rik

Esprit Marc

Cel bosbescherming

Roskams Peter*

Neyrinck Johan

Sioen Geert

De Geest Luc

Buidin Yves

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

adjunct van de directeur

deskundige

technicus

technicus

deskundige

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

deskundige

deskundige

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A =vesrigingsplaats Geraardsbergen

B= vesrig.ingsplaats Groenendaal

• = vasr benoemd



Cel selectie en veredeling

Vande Mijnsbrugge Kristien wetenschappelijk attaché A

De Cuyper Bart* wetenschappelijk attaché B

Michiels Boudewijll* wetenschappelijk attaché A

Steenackers Marijke wetenschappelijk attaché A

Van Peteghem Pierre wetenschapppelijk attaché A

Vanden Broeck An wetenschappelijk attaché A

Halfmaerten David deskundige A

RemyPaul* deskundige A

Schamp Kurt deskundige A

Stevens Wim* deskundige B

De Praeter Dorien deskundige A

De Clercq Wim technicus A

Meersman André* technicus A

Van Den Hoven Michel technisch assistent A

Neyrinck Sabrina laborante A
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Vandekerkhove Kris* wetenschappelijk attaché A
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Van Den Meerschaut Diego wetenschappelijk attaché A

Baeté Hans wetenschappelijk attaché A

Van De Kerkhove Peter deskundige A

Afdeling wildbeheer

Sectie wildbeheer sensu stricto

Van Den Berge Koen* wetenschappelijk attaché A

CaesarJim wetenschappelijk attaché A
Berlengée Filip technicus A

Van Sevenant Dirk* technisch assistent A

Sectie visstandbeheer en visteelt

Belpaire Claude* wetenschappelijk attaché B

De Charleroy Daniel* wetenschappelijk attaché B

BeyensJos wetenschappelijk attaché B
Denayer Bart wetenschappelijk attaché B
Van Thuyne Gerlinde wetenschappelijk attaché B
MondenSaar attaché B

Verbiest Hilde wetenschappelijk attaché B
Verreycken Hugo wetenschappelijk attaché B
Breine Jan wetenschappelijk attaché B

Simoens Ilse wetenschappelijk attaché B
Harzevile Shiri wetenschappelijk attaché B
Auwerx Johan deskundige B

Vandeuren Eugène* deskundige B
Van Gils Machteld technicus B
Coopman Filip* technicus B



Arbeiders

Bombaerts Daniël groenarbeider B
Coupé Bruno groenarbeider A
Dannau Michel groenarbeider A
De Wit Marc groenarbeider B
Ceusters Yves groenarbeider B
Fillet Steven groenarbeider B
Goossens Serge groenarbeider A
Keppens Daniel groenarbeider A
Langsberg Christian groenarbeider B
Pigeolet Christian groenarbeider B
Timbermont Kristof groenarbeider A
Van De Pontseele Jan groenarbeider A
Van De Velde Danny groenarbeider B
Vanderkelen Alain groenarbeider B

Vanderkelen Paul groenarbeider B

Verhaeghen Yves groenarbeider B
8S

Onderhoudspersoneel

Van Der Beken Rita schoonmaakster A

Huysmans Gommaire concierge A
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Adressen

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vestiging Geraardsbergen

Gaverstraat 4

6-9500 Geraardsbergen

Tel. 054/437111

Fax. 054/410896

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vestiging Groenendaal

Duboislaan 14

6-1560 Groenendaal

Tel. 02/6570386

Fax. 02/6579682

http://www.ibw.vlaanderen.be/
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