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Woord vooraf

Voor U ligt opnieuw ons jaarverslag. Het geeft U de

gelegenheid om kennis te maken met de verwezen

lijkingen van het voorbije jaar. Zij worden beknopt

weergegeven om de overzichtelijkheid en de leesbaar

heid te vergemakkelijken. Wie meer informatie wenst,

kan gerust publicaties of rapporten opvragen of onze

website bezoeken.

Dit jaar wordt voor de eerste maal gerapporteerd over de

onderzoeksactiviteiten rond bosbehandeling. Een

onderzoeksonderwerp dat, ondanks zijn relevantie,

slechts in de loop van 2000 statutair kon worden

ingevuld. Alle aandacht wordt gericht op het thema

natuurlijke, spontane verjonging. Dank zij de externe

ondersteuning via het project "Natuurlijke verjonging

van Zoniënwoud" kan aan dit onderzoek een extra

dimensie gegeven worden. Dit project is trouwens een

prachtig voorbeeld van mogelijke samenwerking tussen

de Gewesten.

Een andere opdracht die in 2000 statutair werd ingevuld

is het fytopathologisch onderzoek ter ondersteuning

van het selectie- en veredelingsonderzoek. Dit

onderzoek, dat tot dan werd uitgevoerd via het Eigen

Vermogen, richt zich in eerste instantie naar de recente

evolutie inzake roesten bij populier, maar zette ook de

eerste stappen naar de studie van relaties tussen

pathogeen en waardplant bij andere economisch

waardevolle boomsoorten zoals Gewone es en Boskers.

Bij de oprichting van het Instituut werden de

opdrachten van het vroegere Rijksstation voor

Populierenteelt en het Rijksstation voor Bos- en

Hydrobiologisch Onderzoek gevoelig verruimd. De

nieuwe onderzoeksteams die intussen werden

opgestart, bundelden hun beleids- en beheersrelevante

resultaten, die vaak door samenwerkingsverbanden

met derden werden bekomen. Hieronder citeer ik

nkele voorbeelden.

Begin 2000 kwam een testversie van het programma

BOBO beschikbaar. Met dit computerprogramma kan op

basis van de actueel beschikbare informatie op een

snelle wijze de boomsoortenkeuze en samenstelling

bepaald worden aan de hand van het bodemtype. Het is

vrij beschikbaar en kan via onze website afgeladen

worden.

Ook het kaartmateriaal rond d", busevolutie in

Vlaanderen, beschikbaar in een GIs-omgeving, vormt

basisinformatie voor o.m. het afbakenen van het

Vlaams Ecologisch Netwerk.

De resultaten van het onderzoek inzake visbestanden

werden na meerdere jaren intensieve monitoring

gerapporteerd en gerelateerd met de aanwezigheid van

polluenten in het visvlees. De hieruit be~omenveront

rustende resultaten bij Paling vormden de aanzet om op

korte termijn tot een meer intensieve en gestructureerde

bemonstering van de Vlaamse viswateren te komen.

Een andere beleidsrelevante output is de databank

Vismigratieknelpunten, die een belangrijk instruJTlPn!

wil zijn voor de w'l.terbeheerders en die ook via het

internet toegankelijk is.

In 2000 werden ook een aantal dossiers ingediend tot

erkenning van zaadbestand of zaadboomgaard.

Inmiddels werden de zaadbestanden opgenomen in de

Nationale Catalogus van Uitgangsmateriaal van

Bosbouwkundig Teeltmateriaal. Voor de Zaadboom

gaarden van Boskers en Wintereik werd bijkomende

informatie verstrekt aan de Federale Overheid. Hiermee

werden de eerste stappen gezet tot het beschikbaar

maken van waardevol genetisch basismateriaal.

Wat niet in dit jaarverslag aan bod komt, maar waaraan

binnen het Instituut toch heel wat tijd besteed wer;d, is

de nieuwe middellange termijnplanning 2001- 2005.

Hierin worden op basis van wat leeft op het terrein, bij

het Vlaamse beleid maar ook in internationale context,

een aantal onderzoeksacties voorgesteld die wij als

belangrijk ervaren. Onze voorstellen werden ter

discussie voorgelegd aan de diverse actoren binnen het

milieu-, water-, bos- en natuurbeleid en tenslotte op een

infosessie aan een ruim publiek van geïnteresseerden

toegelicht en besproken.

Deze middellange termijnplanning zal nu de basis

vormen voor onze jaarlijkse onderzoeksprogrammatie.

Beide zijn beschikbaar op onze website. Uw commen

taren en suggesties hierop zijn steeds welkom.

Wie naast dit jaarverslag, zich nog beter wil informeren

over het reilen en zeilen van het Instituut, het kan!

Veel leesgenot.

Jos Van Slycken

Wnd. algemeen directeur
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Behoud en gebruik
van genetische bronnen
in de bosbouw

Bij de oprichting in 1991 heeft het Instituut een aantal

onderzoeksopdrachten meegekregen, waaronder het

onderzoek inzake selectie, veredeling en genetica van

bosboomsoorten. Het streven naar de invulling van

genoemde statutaire opdracht werd geconcretiseerd

door het uitbouwen, binnen de afdeling Bosbouw,

van het onderzoeksthema "Behoud en gebruik van

genetische bronnen in de bosbouw".

De denominatie van betreffend thema vormt reeds

een afspiegeling van de onmiskenbare tweeledigheid

van de basisopdracht:

i. Behoud van de genetische diversiteit. Oogmerk is

het oorspronkelijke genenmateriaal en de globale

genetische rijkdom te vrijwaren. Een belangrijk aspect

hierbij is het behoud en de verrijking van de

bestaande genenbanken. en de opbouw van nieuwe

genenbanken.

ii. De eigenlijke bosboomveredeling. Uitgaande van

bovenvermelde genenbanken wordt gestreefd naar de

selectie en creatie van bosbouwkundig meerwaardig

uitgangsmateriaal van economisch waardevolle

boomsoorten.

Samenvattend kan gesteld worden dat de

onder/oeksactiviteiten ontwikkeld binnen beide

opdrachten zich richten op het ter beschikking stellen

van teeltmateriaal. Afhankelijk van de vooropgestelde

objectieven worden enkel andere eisen aan het teelt

materiaal gesteld.

Ondanks het feit dat de geambieerde doelstellingen

enigszins verschillend (doch geenszins tegenstrijdig)

zijn. vertonen beide basisopdrachten een sterke

onderlinge verwevenheid. Immers, het uitgangspunt

van de klassieke. economisch geïnspireerde bosboom

veredeling blijft de zorg voor een voldoende gene

tische rijkdom van het uitgangsmateriaal. Tenslotte

heeft dit onderzoek een bijkomende dimensie:

een belangrijke spin-off is dat de concrete realisaties

onrechtstreeks fungeren als behoudsentiteiten binnen

een strategie tot in situ (i.c. zaadbestanden) en ex situ

(i.c. zaadboomgaarden) conservatie van genetische

hulpbronnen.

Selectie en verdeling van populier

Het selectie en veredelingsprogramma heeft als

doelstelling de continue creatie en commer

ciaJisatie van hoogwaardige populierenklonen.

Het creëren van nieuwe klonen gebeurt in

verschillende opeenvolgende stappen die

jaarlijks uitgevoerd worden:

i) onderhoud en uitbreiden van de genenbanken

van de verschillende populierensoorten P.nigra,

P.deltoides en P.trichocarpa en selectie van

geniteurs voor het veredelingsprogramma;

ii) kunstmatige kruisingen tussen geselecteerde

geniteurs/klonen; üi) selectie van de superieure

zaailingen; iv) aanleg van proefbeplantingen

met geselecteerde klonen; v) selectie van klonen

voor commerciaJisatie.

Het Instituut beschikt over enkele duizenden

zaailingen en klonen in verschillende stadia van

het selectieproces.

Voor 2000 vermelden we dat 70 inter

en intra-specifieke kruisingen uitge

voerd werden, waarvan 47 met succes.

Wegens de hogere roesttolerantie van

P.maximowiczii, werd deze soort in

bijna 50% van de kruisingen ingescha

keld als geniteur. Op het einde van het

Ie groeijaar, werden 5500 van de 14000

zaailingen geselecteerd.

Op basis van selecties uitgevoerd in de proef

beplantingen en houtkwaliteitsondepoek

werden 4 klonen (P.trichocarpa x P.maximowiczii)

geselecteerd voor toekomstige commercialisatie.

Dit jaar werd gestart met het onderzoek naar het

mogelijke gebruik van populaties en/of families

van P.deltoides en P.trichocarpa in de populieren

teelt. De hogere roesttolerantie van zulke

populaties in vergelijking met monoklonale

aanplantingen, ligt aan de basis van dit initiatief.

De beoogde strategie introduceert een totaal

nieuwe populierenteelt die veel nauwer aansluit

bij de klassieke bosbouwconcepten (gebruik

van zaailingen, korte plantafstanden,

natuurlijke stamreiniging, typisch bosaspect

door verdwijnen van aspect van regelmatige

plantafstanden na eerste dunningen, ...).

Kunstmatige infectie

van populier met roest
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Voor beide soorten beschikt het Instituut over

één van de grootste basiscollecties ter wereld.

Tevens werden gedurende de voorbije decennia

enkele 1000den intraspecifieke FI en F2's

gecreëerd en geselecteerd die aangeplant staan in

verschillende proefbeplantingen.

Contactpersoon: Marijke Steenackers

Selectie en veredeling
van boomvormende wilgen

De basiscollectie omvat een 800-tal klonen,

bestaande uit inheemse en buitenlandse

boomvormende wilgen enerzijds en hybriden

van gecontroleerde kruisingen anderzijds.

Gecontroleerde kruisingen werden uitgevoerd

met Salix alba, Salixfragilisen de hybride Salix x

rubens met als doel het verkrijgen van nakome

lingen die een combinatie vertonen van hoge

groeikracht, goede vormeigenschappen en

Brenneria-resistentie, voor het resistentie

onderzoek tegen Brenneria salkis (watermerk

ziekte, vroegere Erwinia salicis) en verder werden

kruisingen uitgevoerd met het oog op genetisch

onderzoek en botanische identificatie.

In het voorjaar 2000 werden 69 kruisingen

uitgevoerd waarvan er een 30-tal geslaagd zijn.

Van de 23.000 geproduceerde zaden kiemden er

slechts 2.500. Omwille van dit lage kiemings

percentage, werd voor de eerste maal aan het

Instituut geprobeerd wilgenzaad in vitro te

kweken. Meer dan 200 zaailingen, afkomstig van

5 kruisingen, werden op die manier verkregen

met een hoog slagingspercentage.

De voor groeikracht, vormeigenschappen en

Brenneria salicis-resistentie geselecteerde klonen

uit de collecties van 1989 en 1990, werden

geïnfecteerd met Brenneria salicis. Zaailingen uit

de kruisingen van 1997 en 1998 werden

gekwoteerd voor hoogte, vorm en ziekte

resistentie (Marssonina, Melampsora, Venturia).

De proefaanplantingen werden verder geëva

lueerd naar groeikracht (stamomtrek). In de

aanplanting te Semmerzake werden 10 geselec

teerde klonen geveld voor het houttechnologisch

onderzoek. Een totaal van 700 poten, zowel

klonen uit de basiscollectie (collecties van 1982,

1986 en 1994) als materiaal uit de gecontroleerde

kruisingen (collecties van 1989 en 1990), werden

in de kwekerij geselecteerd met het oog op het

aanleggen van 4 beplantingen in de winter 2001.

Contactpersonen: Pierre Van Peteghem en

Marijke Steenackers

Geslaagde kruisingen per Soort van kruising Aantal Aantal Aantal Aantal

wilgensoorr. uitgevoerd in 2000. kruisingen gezaaid gekiemd verspeend

S. alba X S. alba 12 13 260 1630 (11%) 1300 (10%)

S. x rubens X S. alba II 6080 754 (12%) 586 (9%)

Terugkruising 3 2080 315 (16%) 265 (14%)

S. alba X S. fragilis 2 1980 32 (2%) 27 (2%)

Totaal (afgerond) 28 23000 2500 (10%) 2000 (8%)



Studie van de verspreiding en de
epidemiologie van de watermerkziekte
bij Wilg in Vlaanderen

Watermerkziekte is de voornaamste oorzaak van

het afsterven van boomvormende wilgen in

oordwest Europa. De ziekteverwekker

Brenneria salicis (Bs) is een houtpathogeen met

een complexe biologie, die zich kan aanpassen

aan een langdurige latente overleving in het

houtweefsel. Dit bemoeilijkt in grote mate de

selectie voor resistentie aan watermerkziekte.

Daarom wordt sinds 1998 onderzoek verricht

naar de verspreiding en de epidemiologie van

deze ziekte in Vlaanderen.

Met behulp van een speciesspecifieke pCR-primer

werden enkele honderden wilgen in de proef

kwekerij van het instituut gescreend op aanwe

zigheid van Bs. De bacterie werd geïdentificeerd

in het sap van 34% van de inheemse schiet- en

kraakwilgen en in een IQ-tal andere wilgen

soorten evenwel zonder uitwendige symptomen

van watermerkziekte. Opmerkelijk is dat Bs via

PCR eveneens teruggevonden werd in het sap van

Els en Populier.

Tevens werd de verspreiding van de bacterie in

autochtone wilgensoorten in Vlaanderen

bestudeerd: i)in 80% van de bemonsterde wilgen

werd geen s teruggevonden, ü) 81% van de

wilgen wa lin Bs werd aangetoond behoren tot

de schiet- en kraakwilgen. Geïnfecteerde wilgen

worden voornamelijk teruggevonden langs

rivieren en beken wat het vermoeden doet

ontstaan dat Bs kan verspreid worden via water

lopen en het grondwater.

Het epidemiologisch onderzoek, uitgevoerd aan

het Departement Gewasbescherming (cLO-Gent)

tracht antwoord te vinden op de volgende

vragen: i) is de aanwezigheid van Bs gecorreleerd

met ziekte en ziekteontwikkeling; ii) hoe

evolueert de concentratie van Bs in bomen

gedurende het jaar; üi) bestaat er een verband

met de aanwezigheid van andere bacteriën in het

hout; iv) is een hoge concentratie Bs in het hout

gecorreleerd met wateropstapeling of vice versa.

Resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven

in het activiteitenverslag van onderzoeks

opdracht Bos&Groen/3/r998.

Contactpersonen: Marijke Steenackers en

Martine Maes (CLO-Gem)

Selectie en veredeling van Boskers
(Prunus avium l.)

Het bosbeleid in Vlaanderen staat voor een

toenemend gebruik van inheemse loofboom

soorten bij bosaanleg en -omvorming. Voor

Boskers wordt dit mee geïnspireerd door de

erkenning van de hoge bosbouwkundige,

ecologische én economische waarde van

betreffende boomsoort. De genomen beleids

optie genereert een belangrijke vraag naar

kwalitatief hoogwaardig teeltmateriaal. In een

poging aan deze vraag tegemoet te komen,

werden reeds in de 80'er jaren 5 multiklonale

aanplantingen aangelegd, die genetisch

waardevol materiaal bevatten, doch heden qua

opbrengstvermogen tekort schieten. Het

veredelingsonderzoek terzake richt zich

derhalve in hoofdzaak op de creatie van een

nieuwe generatie klonale zaadboomgaard, met

verhoogd opbrengstvermogen en hogere

genetische kwaliteit van de afstamming in

vergelijking met de oude collecties.

In 2000 werd de grondslag

gelegd voor de realisatie van

de eerste fase in de geschetste

strategie, met name de

selectie van de constituen

ten van de nieuwe zaadtuin:

I. Evaluatie van de half-sib

afstamming van de

bestaande klonale

collecties naar groei

kracht, boomvorm,

fenologie en resistentie

tegen antrachnose (Blumeriella jaapii) en

zwarte kersenluis (Myzus cerasi). Deze

nakomelingschapstesten zullen toelaten om

de beste klonen uit de oude collecties te

selecteren.

lI. Uitvoeren van 45 gecontroleerde kruisingen,

waarbij de geniteurs werden uitgekozen,

enerzijds tot combinatie van hun uitstekende

eigenschappen, anderzijds tot het opstarten

11
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Gecontroleerde kruisingen bij

Boskers. Bloemen van vrouwelijke

genireurs dienen afgeschermd regen

bestuiving door insecten.
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van een strategie van terugkruisingen.

Naast de mogelijkheid tot het uitvoeren van

kwantitatief genetische studies (i.e. over

erfbaarheid selectiecriteria), ligt de finale

doelstelling in het bekomen van hoogwaar

dige full-sib nakomelingen als bijkomende

constituenten van de nieuwe zaadtuin.

Tenslotte werden de technische dossiers

opgemaakt en ingediend tot erkenning en

derhalve inschrijving in de Catalogus van het

Belgisch Uitgangsmateriaal van:

multiklonale aanplanting te Bierbeek:

zaadboomgaard "Mommedeel" (B1502 AG)

bestand te Kortenberg: zaadbestand "Vrebos"

(BlOOS AG).

Contactpersoon veredeling: Bart De Cuyper

Contactpersoon pathologie: Marijke Steenackers

Behoud en gebruik van
autochtone genenbronnen

Dit jaar waren de houtvesterijen Leuven en

Hasselt (exclusief Voeren) aan de beurt voor een

gebiedsdekkende inventarisatie naar autoch

tone genenbronnen. De opdracht werd

uitgevoerd door het studiebureau Esher in

opdracht van AMINAL Afd. Bos en Groen.

Autochtoon plantsoen op de markt brengen is

één van.de betrachtingen van deze inventarisa

ties. Hierdoor worden de mogelijkheden

gecreëerd om de brede waaier aan organisaties

die aanplantingen organiseren de kans te bieden

bewust voor streekeigen autochtoon materiaal te

kiezen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen

werden met succes zaadoogstcampagnes

georganiseerd op geïnventariseerde lokaties

(Regionale Landschappen West-Vlaamse

Heuvels, Vlaamse Ardennen en Noord-Hageland,

houtvesterijen Hechtel en Bree). Opkweek

vanuit het zaad geschiedt zowel op de

kwekerijen van AMINAL Afd. Bos en Groen als in

privékwekerijen.

Zaadoogst op geïnventariseerde locaties is tijd

en geldrovend gezien de vele noodzakelijke

verplaatsingen en de soms moeilijke en magere

oogst. Ideaal voor een goede zaadproductie is de

aanleg van zaadgaarden. Dit is dan ook het

centrale thema van een uitgebreid LIFE-project

dat in het najaar bij de EU werd ingediend. In het

Rosa rubiginosa, een Egelamierroos

uit de Westhoek.

Rosa caesia (Behaarde struweelroos) is een

uiterst zeldzame roos. Dit exemplaar werd

teruggevonden aan de Westkust.



voorjaar werd reeds stek- en entmateriaal

ingezameld van een honderdtal autochtone

Zomer- en Winterlinden voor de opkweek van

uitgangsmateriaal voor zaadgaarden.

Het verzamelen van zeldzame en bedreigde

soorten in genenbanken behoort tevens tot de

intenties. Naar aanleiding van de aanleg van een

rozentuin in Coloma door AMINAL Afd. Bos en

Groen, werd geopteerd de verschillende

populaties van autochtone wilde rozen in

Vlaanderen te verzamelen in een genenbank.

Een tweehonderdtal individuen werden gestekt,

maar er was veel uitval. Tevens werd van de

bemonsterde rozen een herbarium aangelegd

(208 specimen wilde rozen en referentierozen).

De genenbank van Europese inheemse olmen

werd uitgebreid tot 60 genotypen. Via de

observatie van bladval en knopuitloop werd een

eerste inzicht verkregen in de aanwezige fenolo

gische variatie in de genenbank. Ook voor de

verdere uitbreiding van de genenbank van

Zwarte populier werden de nodige inspanningen

gedaan: van de 257 geregistreerde Zwarte

populieren uit onze databank, zijn er 143

vermeerderd en aangeplant in de genenbank.

Om meer inzicht te krijgen in natuurlijke

bestuivingspatronen bij Zwarte populier,

werden bloemfenologie en zaadzetting

opgevolgd i 'een 30-jarige aanplanting en

werden nakomelingen genetisch onderzocht

naar hun soortzuiverheid.

In de zomer werd een uitgebreide collectie

wilgen ingezameld (159 individuen). Het doel

was drieledig: (i) aanleg van een salicetum: een

zo goed mogelijke weerspiegeling van de

verscheidenheid aan wilgen (soorten, hybriden

en cultuurklonen) heden ten dage terug te

vinden in de natuur, (ii) onderzoek naar de

verspreiding van Brenneria salicis in Vlaanderen

en (iii) opstarten van een vLINA-project rond

genetische diversiteit bij boomvormende wilgen.

Contactpersonen: Kristine Vander Mijnsbrugge

en An Vanden Broeck

Ter beschikking stellen van
bosbouwkundig teeltmateriaal

De nieuwe Europese richtlijn 1999/105/EG

betreffende het in de handel brengen van

bosbouwkundig teeltmateriaal impliceert een

gevoelige uitbreiding van het aantal boom

soorten waarvoor een herkomstcertificaat

vereist wordt. Tevens streeft het bosbeleid in

Vlaanderen naar een toenemend gebruik van

inheemse loofboomsoorten bij bosaanleg en

-omvorming. Dit genereert een belangrijke

vraag naar kwalitatief hoogwaardig teelt

materiaal waaraan momenteel niet kan worden

voldaan door het huidig beschikbare inheemse

uitgangsmateriaal. Bijgevolg wordt nood

gedwongen en systematisch gebruik gemaakt

van allochtone zaadbronnen. Aangezien de

waarde van deze uitheemse herkomsten door

gaans ongekend is, schuilt hierin het gevaar van

een voortschrijdende genetische pollutie, waar

door de kwetsbaarheid van het bosecosysteem

wordt verhoogd.

Voor Vlaanderen betekent dit dat voor deze

boomsoorten enkel nog plantsoen van buiten

landse erkende herkomsten kan gebruikt

worden, wegens afwezigheid van eigen erkende

zaadbestanden. Vandaar dat het Instituut in

opdracht van AMINAL, Afd. Bos & Groen

de inventarisatie van plusbomen en zaad

bestanden opstartte om zo snel mogelijk de

eigen bevoorrading van de Vlaamse markt veilig

te kunnen stellen.

Er werd onderzoek verricht rond plusbomen en

zaadbestanden van Zomereik (Quercus robur L.),

Wintereik (Quercus petraea (Matt.) Liebl.),

Gewone es (Fraxinus excelsior L.), Gewone

esdoorn (Acer pseudoplatanus L.) en Boskers

(Prunus avium L.). Dit liep eind januari 2000 af. In

juni 2000 werd dit verdergezet, maar dan op

Zwarte en Grauwe els (Alnus glutinosa Gaertn. en

A. incana (L.) Moench), Ruwe en Zachte berk

(Betuia pendula Roth en B. pubescens Ehrh.),

Haagbeuk (Carpinus betulus L.), Zomer- en

Winterlinde (Tilia platyphyllos Scop. en T. cordata

Mill.). Een eerste aanvraagformulier tot erken

ning van een zaadbestand van Zwarte els werd

ingediend en een volgende is in voorbereiding.

Contactpersoon: Karen Cox

13
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Moleculair biologisch onderzoek
ter ondersteuning van het gebruik
en behoud van genen bronnen in
de bosbouw

Moleculaire technieken maken het mogelijk om

inzicht te verwerven in de genetische samen

stelling van een organisme of soort en de

overerfbaarheid van kenmerken. Dit inzicht

vormt één van de pijlers van het onderzoek naar

het behoud en gebruik van genenbronnen in de

bosbouw.

Ter ondersteuning van het selectie- en

veredelingsprogramma van populier werden

genetische kaarten ontwikkeld voor P.deltoides,

P.nigra en P.trichocarpa. (samenwerking met het

vIB-Gent). Via microsatellieten werden de

14 3 genetische kaarten gealigneerd: IS groepen

IBW 2000 konden gealigneerd worden tussen P.deltoides en

Activiteitenverslag P.trichocarpa, 14 tussen P.deltoides en P.nigra en

13 tussen P.deltoides, P.nigra en P.trichocarpa. De

genetische kaarten worden gepubliceerd in het

wetenschappelijk tijdschrift 'Genetics' en zullen

op het web verschijnen. Deze kaarten vormen de

basis voor het in kaart brengen van belangrijke

kenmerken voor de veredeling zoals resistentie

aan roest (Melampsora larici-populina).

FJ $'I $ot 0 10 Cl _ Cl 12 71: ~ al .. U 10 • " '" lar 1(15 la. lil 114 117 110 la I2S 18 IV IS 1.

Hongaarse en Europese EUFORGEN-collectie van

de Europese Zwarte populierwerden afgerond.

Identieke genotypen werden via AFLP-merkers

opgespoord. de soortzuiverheid kon in de meeste

gevallen via isozymmerkers worden nagegaan.

Isozymmerkers werden ook toegepast voor de

studie naar inter- en intraspecifieke bestuivings

mechanismen in een 30-jarige aanplanting van

Populus nigra, P. x euramericana, P. deltoides en

P. trichocarpa.

De amplificatie van microsatelliet-merkers werd

op punt gesteld voor populier en deze merkers

werden toegepast bij de studie van de diversiteit

in de Europese EUFORGEN-collectie van Zwarte

populier.

Een taxonomische studie bij boomvormende

wilgen (Salix alba en S. fragilis) werd opgestart

met de analyse van 50 genotypes uit de genen

bank en een Is-tal referenties van wilg a.d.h.v.

AFLP-merkers.

Contactpersonen: An Vanden Broeck,

Marijke Steenackers en Pierre Van Peteghem

( !Jsporen van identieke genotypes

..., b.v. AFLP-patronen. Rood en

loen zijn identiek. Enkele ver

~'-'1illen met het zwarte genotype

lijn met een pijl aangeduid.

De veredeling streeft naar de selectie van klonen

die over een kwantitatieve of duurzame

resistentie beschikken. Om een beter inzicht te

verkrijgen in de controle over kwantitatieve

resistentie wordt de volgende strategie toegepast

i) ziekteresistentiegenen (R-genen) worden

gemapt op de genetische kaart van populier,

ii) een QTL-analyse van tolerantie t.O.V. de

verschillende roestrassen wordt uitgevoerd en

iii) er wordt nagegaan of de in kaart gebrachte

genen samenvallen met de QTLS voor ziekte

resistentie.

Het moleculair genetisch onderzoek spitste zich

tevens toe op de verdere analyse van genen

banken van Zwarte populier. De moleculaire

analysen van de Belgische, Oostenrijkse,



Bij het onderzoeksthema bosbescherming heeft de

luchtverontreiniging en de invloed ervan op boseco

systemen steeds een belangrijke plaats ingenomen. De

relevantie van deze problematiek voor het beleid

enerzijds en internationale overeenkomsten en de

verplichtingen die hieruit voortvloeien anderzijds

hebben hierbij een grote rol gespeeld.

De jaarlijkse inventarisatie van de bosgezondheids

toestand, de intensieve monitoring van boseco

systemen en de monitoring van de luchtkwaliteit, drie

belangrijke thema's in het onderzoeksprogramma,

kaderen in internationale samenwerkingsprogramma's

van de EU en de Verenigde Naties. Waar deze

programma's aanvankelijk vooral op de omvang en

de ontwikkeling van de schade aan bossen gericht

waren, zijn zij in de loop van de jaren uitgegroeid tot

monitoringprogramma's met een veel ruimere opzet.

Aan de basis hiervan lag enerzijds de vaststelling

dat de invloed van luchtverontreiniging op bomen

moeilijk te isoleren is van andere abiotische en

biotische factoren en anderzijds de toenemende

vraag naar informatie over de impact van pollutie op

andere ecosysteemcomponenten. De monitoring van

bosecosystemen is dan ook gerelateerd aan een ruime

waaier van,onderwerpen: atmosferische deposities

en ludltconcentraties, weersomstandigheden,

bodemaspecten, ziekten en aantastingen van bomen,

vegetatiemonitoring, ... Het onderzoeksthema bos

bescherming heeft in dit verband zowel een

uitvoerende als een coördinerende taak.

Naast het verzamelen van gegevens op het terrein,

vormden de kwaliteitsbewaking en de actualisatie van

de centrale databank met alle verzamelde gegevens

dit jaar bijzondere aandachtspunten.

Twee bodemverbeteringsproeven hebben tot doel de

effecten van het toedienen van kalkmeststoffen op

het bosbestand te evalueren en na te gaan of

een verbeterde voedingstoestand van de bomen

een bijdrage kan leveren aan de verbetering van

hun gezondheidstoestand.

Evolutie van het aandeel beschadigde

bomen in 1999 - 2000.

Bosbescherming
Bosvitaliteitsinventaris

In samenwerking met AMINAL, afd. Bos & Groen

en afd. Natuur wordt jaarlijks een inventaris van

de bosgezondheidstoestand in het Vlaamse

Gewest opgemaakt. Aan de hand van deze

jaarlijkse inventarisaties kunnen wijzigingen in

de gezondheidstoestand van de bossen en van

enkele belangrijke boomsoorten afzonderlijk

vastgesteld worden. De beoordeling van de

kroontoestand, meer in het bijzonder van het

bladverlies en de -verkleuring, vormt hierbij het

hoofdcriterium.

De kroonbeoordelingen worden in een meetnet

met 72 steekproefpunten (1728 bomen) uit

gevoerd. In 2000 werd bij 23,8% van de bomen

matig bladverlies vastgesteld, 0,9% leed sterk

bladverlies en 0,5% van de steekproefbomen

stierf tijdens het afgelopen jaar af. Het totaal

aandeel beschadigde bomen komt hierdoor op

25,2% Abnormale bladverkleuring kwam bij

9,8% van de steekproefbomen voor.

Het blad-/naaldverlies nam voor de totale steek

proef significant toe ten opzichte van 1999.

Zowel bij Beuk, Amerikaanse eik, Grove den als

Corsicaanse den werd een beduidend geringere

blad-/naaldbezetting genoteerd. De (slechte)

vitaliteitstoestand van de populieren bleef

stabiel. Bij Zomereik werd een lichte afname van

het bladverlies vastgesteld. Het verschil was voor

beide laatste soorten echter niet beduidend.

Populier en Zomereik blijven de loofboom

soorten met het hoogste percentage beschadigde

bomen.

Evolutie percentage beschadigde bomen 1999-2000

(gemeenschappelijke bomen)
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De verminderde vitaliteitstoestand van de Beuk

werd deels door de uitgesproken zaadzetting

veroorzaakt. Jarenlange rupsenvraat in

combinatie met droogteschade resulteerde in

sterfte van bomen in één van de zomereiken

bestanden. In de afgestorven eiken werd ook de

aanwezigheid van Eikenprachtkever vastgesteld.

Roestaantasting bij populier kwam later in het

groeiseizoen voor dan tijdens voorgaande jaren.

In verschillende Kempense dennenbossen trad

sterk naaldverlies op na aantasting door de

Roodzwarte dennencicade. Het was van halver

wege de jaren '90 geleden dat schade van een

zelfde omvang werd waargenomen.

Scheutsterfte door de schimmel Sphaeropsis

sapinea wordt jaarlijks vastgesteld. Opvallend

was de toename van het percentage beschadigde

Corsicaanse dennen in het Pijnven (Hechte!).

Contactpersoon: Geert Sioen

Intensieve monitoring
van bosecosystemen

Het meetnet voor de intensieve monitoring van

bosecosystemen omvat 12 permanente proef

vlakken in geselecteerde bosgebieden en is in

zijn huidige vorm operationeel sinds 1991.

Het monitoringprogramma in deze bossen

beoogt de factoren en de processen die aan de

basis liggen van veranderingen in bosecosys

temen vast te stellen. Hierbij gaat bijzondere

aandacht naar de luchtverontreiniging. maar

ook andere antropogene en natuurlijke stress

factoren worden periodiek of permanent

onderzocht.

Voorafgaand aan de vitaliteitsbeoordelingen

tijdens de zomermaanden werden in het voor

jaar bijkomende waarnemingen ter evaluatie

van insectenaantastingen uitgevoerd. Bladvraat

.1999

2000

• Gemiddelde
aantastingsgraad

Aantasting door insecten in 3 proefvlakken met Zomereik in

1999-2000: aandeel aangetaste bomen en aantastingsgraad

(1 =licht, 2 =matig. 3 =sterk).
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(foto: G. Sioen)



blijkt vooral in de proefvlakken met Zomereik

belangrijk te zijn. Het aandeel aangetaste bomen

en de aantastinggraad variëren echter aan

zienlijk in tijd en ruimte. In de proefvlakken

Houthulst en Meerdaal wordt in de periode

1999-2000 bij meer dan 90 % van de bomen blad

vraat vastgesteld. Waar de situatie in Meerdaal

in 2000 nagenoeg stabiel gebleven is, is de

aantastinggraad in Houthulst echter duidelijk

toegenomen ten opzichte van 1999. In dit laatste

proefvlak wordt reeds gedurende 3 opeenvol

gende jaren bladvraat door rupsen van Kleine

eniof Grote wintervlinder (Operophtera brumata

en Erannis defoliaria) waargenomen. De aan

tasting door Eikenspringkever (Rhynchaenus

quercus) in Gontrode is in 2000 sterk afgenomen

t.o.v. het voorgaande jaar.

In het proefvlak Wijnendale is in het najaar 2000

een dunning aangeduid in samenwerking met

AMINAL, afd. Bos & Groen.

De centrale databank voor de gegevens van de

intensieve monitoring en het automatisch

meetstation voor luchtkwaliteit Brasschaat

vormt een bijzonder aandachtspunt. In 2000 is

vooral gewerkt aan de actualisatie en het

functioneler maken van de nieuwe databank die

in 1999 is ontwikkeld.

In het kader v . de kwaliteitsbewaking zijn de

procedures voor de validering van de meetresul

taten en voor de jaarlijkse rapportering aan

internationale instanties verder op punt gesteld.

Op basis van de resultaten van een internatio

nale vergelijkende proef in Nederland is een

voorstel tot aanpassing van de meetmethodiek

uitgewerkt, dat in 2001 zal geïmplementeerd

worden.

Monitoring luchtkwaliteit en
meteorologie in Grove dennen bestand

Sinds 1995 worden de luchtconcentraties van

S02' 03' NO, N02, NH
3

en CO2in het level IJ

proefvlak Brasschaat doorlopend gemeten. Deze

polluenten worden in verband gebracht met

verzuring en vermesting van bosecosystemen,

schade door fotochemische smog en broeikas

effecten.

Uit de bestaande tijdsreeks van 1995 tot 2000

blijkt dat er een dalende tendens bestaat voor

S02 en stikstofoxiden. Ozon is daarentegen aan

een stijgende trend onderhevig. Het is echter

niet duidelijk of de vastgestelde tendens voor

deze polluenten deel uitmaakt van een lange

termijn trend of enkel het resultaat is van een

korte termijn schommeling die versterkt werd

door meteorologische factoren. Uit een trend

studie van de doorvaldeposities in het Grove

dennenbestand bleek een niet-weersgebonden

daling voor stikstofoxiden te bestaan.

Een evaluatie naar de impact op het bos

ecosysteem toont aan dat in 1999 geen acute en

chronische kritische niveaus voor S02 werden

overschreden. Voor stikstofoxiden worden zowel

acute als chronische drempelwaarden over

schreden. Voor ozon werd de kritieke AOT-40

index overschreden.

In 2000 werden de bepalingen van NH
3

met de

nieuwe monitor, die in 1999 in gebruik werd

genomen, voortgezet. Deze monitor werd

betrokken in een vergelijkende studie van

ammoniakmeetmethodes zoals metingen met

passieve samplers, honingraatdenuders en URG

denuders. Daarvoor werd samengewerkt met

VITO, VMM en UIA.

17
bosbescherming

Contactpersoon: Johan Neirynck

Concentraties van verschillende polluenten in 1999 (fJg/m3)

volgens windrichtingsectoren.

De verderzetting van de meetreeks van lucht·

polluenten en meteorologische variabelen zal

duidelijkheid verschaffen in welke mate weers

condities (windsnelheid en -richting, tempera

tuur, neerslag, relatieve vochtigheid) een trend

in luchtconcentratie versterken of maskeren. De

dataset van luchtpolluenten en meteorologische

variabelen werd verder ter beschikking gesteld

aan interne en externe onderzoeksgroepen in het

kader van modellering.

- NH3- N02- NO- 03z

Contactpersoon: Peter Roskams

N

w



18

IBW 2000

Activiteitenverslag

Meren van de concentraries

van gasvormig ammoniak en

ammoniumaërosol d.m.v. de

combinarie honingraardenuder 

filrerpack. (fow: L. De Geesr)

Bepaling van de verzurings-
en vermestingsgevoeligheid
van Vlaamse bossen met
gemodelleerde depositiefluxen

In het kader van het vLINA-project "Bepaling van

de verzurings- en vermestingsgevoeligheid van

Vlaamse bossen met gemodelleerde depositie

fluxen", werd de droge depositie van gasvormig

ammoniak en ammoniumaërosol bepaald over

het Grove dennenbestand op de meetlocatie te

Brasschaat.

De bepaling van de droge depositieflux van

gasvormig ammoniak werd verricht via de

gradiëntmethode waarbij de berekende halfuur

lijkse ammoniakgradiënt boven het kronendak

(verkregen uit metingen met de natte roterende

denuder) werd doorgerekend naar fluxen (flux

gradiënt theorie). Naast gasvormig ammoniak

werd ook een dagbemonstering van ammonium

aërosol uitgevoerd. De bemonstering van

aërosolen vond plaats gedurende 32 weken en

werd uitgevoerd door VITO. Via de combinatie

honingraatdenuder en filterpack werden

concentraties van gasvormig ammoniak en

ammoniumaërosol bepaald.

De depositie van aërosolen werd verkregen uit

het product van de gemodelleerde depositie

snelheid en de omgevingsconcentratie.

Er was een duidelijke

invloed van de wind

richting op het

concentratieniveau, de

depositiesnelheden en

fluxen van ammoniak

en ammoniumaërosol.

Dit gold eveneens voor

de turbulente energie.

Daarbij waren de

concentraties onder

hevig aan een duidelijk

jaarlijks verloop met de hoogste concentraties in

de periode maart-september.

Depositiesnelheden, turbulente energie en

gradiënten vertoonden ook een duidelijk dage

lijks verloop.

De droge depositieflux van gereduceerd stikstof

bestaat voor ca 75 % uit gasvormig ammoniak.

Contactpersoon: Johan Neirynck

Bodemverbeteringsproeven

De weerstand van bomen tegen aantastingen of

infecties en hun herstelvermogen kan negatief

beïnvloed worden door een onevenwichtige

voedingshuishouding of een tekort aan

voedingselementen. De bodemverbeterings

proeven in Achel en Hechtel hebben o.a. tot doel

de effecten van het toedienen van kalk- of

Taksrerhe bij Corsicaanse den door Sphaeropsis sapinea.

(foro: P. Roskams)

magnesiummeststoffen in dit verband na te

gaan. In Hechtel zullen tevens de effecten op de

kruidachtige vegetatie onderzocht worden. Dit

laatste project loopt in samenwerking met het

onderzoeksthema Standplaatsonderzoek.

De proef in Achel wordt gevolgd in 12 proef

vlakken met 3 behandelingen met kieseriet- en

kalkgiften. Drie blanco's dienen als getuigen. In

2000 zijn naaldbezetting en diameter- en hoogte

groei van 120 bomen opgemeten. Na enkele

jaren zonder noemenswaardige schade is in 2000

weer ernstig naaldverlies door de Roodzwarte

dennencicade (Haematoloma dorsatum) in het

gebied vastgesteld. Na de aantastingen van dit

insect begin de jaren '90 hebben deze jonge

dennenbestanden zich echter volledig hersteld.

De proef in het Pijnven beoogt na te gaan of

toedienen van kalkrneststoffen en alternatieve

kalkhoudende producten de gevoeligheid van



Corsicaanse den voor Sphaeropsis sapinea

beïnvloedt en of de vitaliteit van aangetaste

bestanden hiermee kan verbeterd worden.

Voorafgaand aan de terreinwaarnemingen is de

methodiek voor de vitaliteitsbeoordeling op punt

gesteld en werd een intercalibratie-oefening voor

de waarnemers georganiseerd. a de afbakening

van de proefvlakken zijn aan 2.222 bomen

volgende parameters beoordeeld: naaldverlies,

schade aan eindscheuten, takken en kroontop,

harsuitvloei en beschrijvende informatie in

verband met infectie door Sphaeropsis sapinea.

Zoals reeds gebleken is uit vroegere waar

nemingen, komen infectie en schade door deze

schimmel algemeen voor in het Pijnven.

Contactpersoon: Peter Roskams

I

Onderzoek naar de verspreiding
van het Amerikaans dennenaaltje
(Bursaphelenchus xylophilus)

De dennennematode Bursaphelenchus xylophilus

is een parasitair aaltje dat in het xyleem van

naaldbomen leeft. De verstoring van de sap

stroom leidt tot verkleuring en verwelking van

de boomkroon. Geïnfecteerde bomen kunnen na

korte tijd afsterven. Het aaltje reproduceert zich

snel en wordt door verschillende keversoorten

verspreid.

De dennennematode werd in 1999 voor het eerst

in Europa op het Portugese schiereiland Setubal

ontdekt. In het Noord-Amerikaanse oorsprong

gebied werd de zogenaamde verwelkingsziekte

(Pine wilt disease) allang geleden bij o.a. Pinus

sylvestris en Pinus nigra vastgesteld. De Europese

Commissie ondernam stappen om de versprei

ding van Bursaphelenchus xylophilus tegen te

gaan. In dit verband dienden de lidstaten in 2000

aan de Commissie gege

vens te verstrekken over

het al dan niet voorko

men van de dennen ne

matode op hun grond

gebied. Het Ministerie

van Landbouw, bevoegd

voor de plantenbescher

ming in België, contac

teerde AMINAL, afd. Bos

& Groen voor dit on

derzoek in het Vlaamse

Gewest. De staalname in de Vlaamse dennen

bossen werd door het Instituut uitgevoerd. Het

Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek

(CLO) voerde de extractie en de identificatie uit.

De stalen werden in 20 bosgebieden verzameld.

Per meetpunt werden 5 bomen met behulp van

een Pressierboor bemonsterd. 80% van de

steekproef betrof Grove den, de overige 20%

Corsicaanse den. De staalname gebeurde bijna

uitsluitend in openbare bossen. Het grootste deel

van de steekproefpunten maakt ook deel uit van

het bosvitaliteitsmeetnet. Gedurende de staal

namecampagne werd geen abnormale dennen

sterfte waargenomen. Na afloop van de

extracties bleek de nematode in geen van de

bemonsterde bomen voor te komen.

Contactpersonen: Geert Sioen, Pecer Roskams
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Inventarisatie van het dennenaaltje

(Bursaphelenchus xylophilus):

staal name met I'resslerboor.

(foto: G. Sioen)
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Opvolging internationale
programma's

Het onderzoeksthema Bosbescherming staat in

voor de opvolging van het internationaal

samenwerkingsprogramma UN/ECE lCP Forests

en het Eu-programma voor de bescherming van

de bossen tegen luchtverontreiniging 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 rappor

tering aan de EU- en uN/EcE-instanties.

In samenwerking met AMINAL, afd. Bos & Groen

werd van 20 tot 24 mei 2000 in Gent de 16e ICP

Forests Task Force meeting georganiseerd.

Afgevaardigden uit 2glanden en vertegen

woordigers van de VN en de Europese Commissie

namen hieraan deel. Voorafgaand aan de

meeting werd een excursie georganiseerd naar

het automatisch meetstation Brasschaat, het

Arboretum van Kalmthout en het natuur

reservaat 'Kalmthoutse Heide'. De interne

evaluatie van het ICP Forests, de uitbreiding van

de doelstellingen en de strategie voor de periode

2001 - 2006 behoorden tot de belangrijkste

thema's van deze meeting.

In het kader van het Expert Panel on Crown

Condition Assessment van ICP Forests neemt het

team bosbescherming het voorzitterschap waar

van de Working Group 'Biotic Damages'. Ter

voorbereiding van een workshop in 2001 werd

a.h.v. een vragenlijst informatie verzameld over

de huidige stand van zaken in de deelnemende

landen m.b.t. de beoordeling van schade door

biotische factoren. Meer dan 20 landen reageer

den op deze oproep. Verder werd deelgenomen

aan meetings van o.a. het Deposition Expert

Panel, de Working Group on Ambient Air

Quality, de Programme Coordinating Group en

de Scientific Advisory Group.

In 2000 werd tevens ingestaan voor de opvolging

en ondersteuning van het Forest Soil Coordina

ting Center (U. Gent, Laboratorium voor Bodem

kunde), dat verantwoordelijk is voor de centra

lisatie, opslag, interpretatie en rapportering van

de resultaten van het bodemonderzoek in de

Level I - proefvlakken op Europees vlak.

Contactpersoon: Peter Roskams

Adviezen

Naast de meer klassieke thema's als eikensterfte

en vraatschade door rupsen van o.a. Grote en

Kleine wintervlinder, was er in 2000 opvallend

veel vraag naar informatie over de Paarde

kastanjemineermot (Camera ria ohridella). Deze

mineermot is pas zeer recent in onze contreien

verschenen en gezien de algemene verspreiding

als laan- en parkboom van haar waardboom

soort, de Paardekastanje, en de opvallende blad

verbruining die ze veroorzaakt, is deze nieuw

komer niet onopgemerkt gebleven. Het lijdt

echter geen twijfel dat deze aantasting vaak

verward werd met de symptomen veroorzaakt

door de schimmel Guignardia aesculi. Andere

opvallende thema's dit jaar waren o.a. de schade

aan Kempische dennenbossen door de Rood

zwarte dennencicade (Haematoloma dorsaturn) en

de vraatschade door Stippelmotten. Er werden

tevens talloze vragen behandeld m.b.t. de schade

aan Zwarte els door Phytophtora spec. en de

bosgezondheidstoestand in het Vlaamse Gewest.

Contactpersonen: Peter Roskams, Geert Sioen

Naaldverlies bij Grove den na aantasting door Roodzwarte

dennencicade. (foto: S. Willems)



Bosecologie
en bosbehandeling
Het monitoringprogramma
bosreservaten

In juni 2000 is het bosreservatenonderzoek van

start gegaan. De onderzoeksgroep bestaat uit

3 deskundigen (Bart Christiaens, Marc Esprit en

Peter Van de Kerckhove) en 2 wetenschappelijke

attachés (Hans Baeté en Luc De Keersmaeker).

Het programma voorziet 2 luiken: enerzijds de

monitoring van de integrale bosreservaten en

anderzijds de uitvoering en coördinatie van

specifieke kortlopende ond I L.ueken.

Het onderzoeksthema bosecologie en

bosbehandeling kadert binnen de onderzoeks

opdracht bosontwikkeling. bosecologie en natuur

ontwikkeling in bossen. De algemene doelstellingen

van deze onderzoeksopdracht zijn:

• onderzoek naar bosomvorming in functie van een

meer natuurgetrouwe bosbouw

• onderzoek inzake bostypologie

• uitbouw van het bosreservatenonderzoek

• bosecosysteemonderzoek

Sinds 1995 wordt de statutaire invulling van

de opdracht bosecologie gerealiseerd. In 2000 groeide

de personeelsbezetting voor dit luik van de opdracht

van 3 naar 7 medewerkers. Het luik bosomvorming

en'bosbehandeling werd in 2000 opgestart na

aanwerving van één statutair medewerker en een

technicus. In totaal groeide de personeelsbezetting

van de cel in 2000 dus van 3 naar 9 voltijdse

medewerkers.

De cel is het afgelopen jaar vooral actief geweest

rond volgende onderzoeksthema's:

• onderzoek in de bosreservaten

• indicatoren voor diversiteit in bossen

• crite ia voor de beoordeling van begrazings

voorstellen in bossen

• gebiedsvisie voor het habitatrichtlijngebied

Groot en Klein Schietveld

• bosbehandeling en bosomvorming: onderzoeks

projecten rond natuurlijke verjonging

in Meerdaalwoud en Zoniënwoud

• beleidsondersteunende adviesverlening

rond natuur in bossen.

Een selectie van integrale bosreservaten -dit

zijn bosreservaten waar een nulbeheer geldt - zal

met een interval van 10 jaar opnieuw ondelzocht

worden, om veranderingen in structuur en

samenstelling van bomen, struiken en kruiden

te monitoren. Ook bodem en humustype worden

telkens onderzocht. Het eerste reservaat dat

onder handen genomen werd, is het Kersselaers

pleyn in het Zoniënwoud. Dit reservaat kent een

lange voorgeschiedenis: zowat 10 ha, waarin zich

beuken bevinden met een leeftijd van ruim

230 jaar, worden integraal beheerd sinds 1983.

In 1989 en 1990, net voor en na de fameuze

januaristormen, werd de bosstructuur reeds

opgemeten in de 10 ha grote kernvlakte.

Vergelijking van de oude opmetingen met die

van 2000 zal inzicht verschaffen in de mate

waarin de openingen in het kronendak de

natuurlijke verjonging van Beuk en van andere

boomsoorten hebben gestimuleerd. In àe kern

vlakte werd eveneens de vegetatie gekarteerd en

dit toonde aan dat de windworpen de diversiteit

van de bosflora hebben verhoogd. Witte veld

bies, Bleke zegge en Gebogen driehoeksvaren

zijn enkele opmerkelijke soorten die uitsluitend

op of naast de kluiten van ontwortelde Beuken

werden gevonden.

Contactpersonen: Luc De Keersmaeker, Hans Baeté

en Kris Vandekerkhove

de Gebogen driehoeksvaren

(Gymnocarpium dryopteris) één

van de bijzondere plantensoorten

die werd gevonden op kluit

kuilsystemen bij de monitoring in

het bosreservaat Kersselaerspleyn

(Zoniënwoud)

(Figuur uit de Nederlandse

Oecologische Flora - deel 1 

Weeda et al. (1985))
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het Klein vliegend hen

(Oorcus parallelepipedus) één van

de zeldzame keversoonen die

bij het xyiobiomen-projeet werd

gevangen in Kolmom

(Figuur uit Kleine dieren in het bos 

Olsen et al. (7988)).

Externe onderzoeksprojecten
rond de bosreservaten

Wat betreft externe onderzoeksactiviteiten rond

bosreservaten werd in 2000 één belangrijk

project ondersteund vanuit het Instituut:

'verkennend onderzoek naar de potentiële

waarde van integrale bosreservaten voor het

behoud van xylobionte arthropoden (AMINAL,

Afd. Bos & Groen TwoL-project), uitgevoerd door

het KBIN.

Om na te gaan in hoeverre onze bosreservaten

nog een potentieel kunnen hebben voor het

behoud van xylobionte organismen werd van

maart 1999 tot maart 2000 op een viertal proef

locaties een inventarisatie van de dood-hout

bewonende arthropoden uitgevoerd (Kersselaers

pleyn oud reservaatsgedeelte (Zoniënwoud),

Kersselaerspleyn nieuw reservaatsgedeelte

(Zoniënwoud), Grote konijnepijp (Meerdaal

woud) en Kolmontbos (bij Tongeren».

De vangstmethode per locatie bestond uit een

batterij van gecombineerde vallen, gesitueerd op

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

een vensterval, één lokval, één stameklektor, een

set van 3 bodemvallen en een set van 6 kleur

vallen.

De eerste resultaten van dit onderzoek waren

veelbelovend. Zo werden al twee soorten

gevonden (Elaterferrugineus en Leptura scutellata)

die zijn opgenomen in de 'lijst van indicator

soorten voor bossen van Europees belang voor

het behoud van dood-hout-bewonende inverte

braten'.

Vandaar dat in 2000-2001 een nieuwe vangst

kampanje werd opgezet op vier nieuwe locaties.

Waar in de eerste kampanje enkel rond beuk

werd gewerkt, worden nu ook dode eiken

bemonsterd (Kersselaerepleyn oud reservaats

gedeelte (Zoniënwoud, dode eik), Wijnendalebos

(bij Torhout, dode eik), Rodebos (St-Agatha-Rode,

dode eik), Beiaardbos (Kluisbergen, dode beuk».

Het Instituut speelt bij dit project een belang

rijke ondersteunende rol: het stond in voor de

aankoop en aanmaak van alle vangstapparatuur

en de installatie van de proefvlakken. Het KBIN

determineert de vermelde families tot op soort

niveau en interpreteert de bekomen resultaten

in samenwerking met het Instituut.

Contactpersoon: Peter Van de Kerckhove &

Kris Vandekerkhove

Biodiversiteitbepaling in bossen

Onderzoek rond biodiversiteit in bossen kreeg

een eerste impuls aan het Instituut met de

aanwerving van twee personeelsleden in het

kader van het vLINA-project 'Selectie en evaluatie

van indicatoren en uitwerking van een praktisch

bruikbare methodologie voor de beoordeling van

biodiversiteit in bossen'in juni 1997.

Het project heeft als doel op drie detailniveaus

methoden te ontwikkelen om de biodiversiteit

in bosecosystemen op een gestandaardiseerde

manier te evalueren en op lange termijn te

monitoren. In de loop van 2000 werd het project

gefinaliseerd.

Het instituut was verder actief betrokken binnen

het Europees samenwerkingsprogramma 'BEAR':

'Indicators for monitoring and evaluation of

forest biodiversity in Europe' (EU FAIR program

ma). Hierbij wordt de ontwikkeling van een

geïntegreerd systeem van biodiversiteitindica

toren voor bossen nagestreefd, Aan dit twee jaar

durende project zijn 26 partners (universiteiten

en instituten) verbonden. De aan het instituut

ontwikkelde biodiversiteitsindex werd er als

model aangenomen van een 'Biodiversity

Evaluation TooI of BET', Ook dit project werd

recent beëindigd.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove



Natuurlijke verjonging

De aandacht van het team bosbehandeling ging

in 2000 volledig naar natuurlijke verjonging.

atuurlijke verjonging maakt immers onderdeel

uit van de spontane processen binnen het

bosecosysteem: ze zorgt voor een duurzaam

voortbestaan van het bos onder natuurlijke

omstandigheden. Hoewel de verjonging van

bossen op natuurlijke wijze tegenwoordig veelal

gewenst is, blijft een succesvolle uitvoering vaak

uit. Eén van de mogelijke oorzaken daarvoor kan

zijn dat tot vandaag nog geen direct toepasbaar

concept bestaat. Er ontbreken nog kwalitatieve

en zeker kwantitatieve beslissingscriteria voor

een optimalisatie van een bosbedrijf met

natuurlijke verjonging. De juiste

omstandigheden moeten aanwezig zijn: licht,

(micro)klimaat, bodem, humus, water

voorziening, beheersvorm. En elke fase van de

natuurlijke verjonging stelt andere eisen aan

deze factoren.

Door ons onderzoek willen we meer inzicht

krijgen in de ecologie van de natuurlijke verjon

ging van bosbomen om zo, op langere termijn,

beslissingsschema's uit te werken die aangeven

hoe gewenste resultaten kunnen bereikt worden.

Opstelling voor de bestudering van de zaadval.

In 2000 ging de aandacht vooral naar de zaad

productiefase. In nauwe samenwerking met het

team standplaatsonderzoek werden de proef

vlakl<en binnen het project 'natuurlijke

verjonging van Zoniënwoud' (zie ook het thema

standplaatsonderzoek en bosuitbreiding)

geïnstaJJeerd. Voor elk van de proefvlakken

werd de zaadoogst gekwantificeerd. Het was

voor iedereen wel duidelijk, maar we kunnen er

nu ook een cijfer op plakken: 2000 was voor

Zoniënwoud, met ± 700 beukenzaden/m2
, een

zeer goed zaadjaar. Uit oude literatuur werden de

historische zaadjaren opgezocht.

Contactpersonen: Beatrijs Van der Aa (aspecten

bosbehandeling) en Bruno De Vos (standplaats

factoren)

Direct beleidsondersteunend
onderzoek rond natuur in bossen

Door het onderzoeksthema bosecologie en

bosbehandeling werd in 2000 een leidraad met

duidelijke criteria opgemaakt voor de beoorde

ling van voorstellen voor bosbegrazing. Het

rapport tracht aan de hand van een uitgebreide

literatuurstudie een aantal praktisch bruikbare

aanwijzingen aan te reiken die enerzijds de

aanvrager toelaten om zijn voorstel goed te

onderbouwen, en anderzijds de administratie de

mogelijkheid geeft om aanvragen tot bosbegra

zing op een kritische maar objectieve manier te

beoordelen op hun haalbaarheid en wenselijk

heid.

Ook in het kader van de invulling van het beheer

van habitat- en vogelrichtlijngebieden werd het

Instituut, samen met het IN aangezocht om voor

twee pilootgebieden een gebiedsvisie uit te

werken.

Door het Instituut wordt een gebiedsvisie uit

gewerkt voor het Habitatrichtlijngebied Groot

en Klein Schietveld. De door de instituten

ontwikkelde gebiedsvisies vormen de referentie

voor de verdere oriëntering en concretisering

van het beheer in deze gebieden. Tegelijk zullen

de documenten als voorbeeld dienen voor andere

gebiedsvisies die in de toekomst worden uit

gewerkt.

Daarnaast werden ook kleinschalige proef

opstelJingen uitgevoerd in functie van advies

verlening naar het beheer toe:

beschrijving van de uitgangssituatie in een

gedeelte van het bosreservaat Grootbroek dat

aan een extensieve begrazing zal worden

onderworpen;

uitzetten van een netwerk van steekproef

cirkels in het bosreservaat de Heirnisse.

Contactpersonen: Hans Baeté, Ruben Walleyn en

Kris Vandekerkhove
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bosecologie en bosbehandeling

In het kader van het project rond

de bosbegrazing werd een

wetenschappelijke excursie naar

Nederland georganiseerd,

die op een zeer grote belangstelling

kon rekenen

(Foto: Kris Vandekerkhove)



24
IBW 2000

Activiteitenverslag

Adviesverlening· dienstverlening
aan derden

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.

Vandaar dat het Instituut steeds vaker wordt

bevraagd om bij deze keuzes de nodige weten

schappelijk objectieve onderbouwing aan te

reiken. Dit thema neemt derhalve een belang

rijke plaats in binnen de tijdsbesteding.

Het Instituut vervult een prominente rol via

adviesverlening bij de beoordeling van nieuwe

voorstellen tot bosreservaat en begeleiding en

bijsturing van de beheersplannen.

In 2000 werden een 8-tal nieuwe dossiers voor

bosreservaat opgemaakt en werden beheers

opties en bijsturingen bij de beheersplannen

geformuleerd voor een Is-tal bestaande bos

reservaten. Hierbij vormden de selectiecriteria

geformuleerd en gepubliceerd in de Medede

lingen van het IBW 1998/3 de basis.

Het Instituut is vertegenwoordigd in alle

9 adviescommissies voor de bosreservaten, waar

het beheer van de reservaten wordt vastgelegd.

Door de actieve inbreng van het instituut kan

het beheer in de reservaten beter worden

afgestemd zowel binnen de Vlaamse als binnen

internationaal wetenschappelijke context.

Daarnaast wordt voor elk nieuw voorstel tot bos

reservaat sinds 1997 ook een advies aangaande

opportuniteit tot aanwijzing of erkenning als

bosreservaat gevraagd.

Rond de uitbouw van het Vlaams Ecologisch

Netwerk werd het Instituut actief betrokken. Zo

is het instituut opgenomen in de werkgroep

Gewenste Natuur- en Bosstructuur, die een

voorbereidend document opmaakt, dat de basis

moet vormen voor de uitbouw van VEN en IVON.

Zowel bij de ontwikkeling van een methodiek

als bij de beoordeling van de verschillende

kaartbeelden was het Instituut actief. In de

marge van dit proces werd ook het project

'natuurkenmerkenkaart' opgestart, waar het

Instituut eveneens heeft aan meegewerkt.

Vanuit de Europese Commissie werd België

verplicht om een uitbreiding van het bestaande

netwerk van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

te realiseren. Het Instituut werd gevraagd om

een screening door te voeren van de bestaande

gebieden en de voorstellen tot uitbreiding. Hier

omtrent werd een uitgebreid advies opgemaakt

(zie referentielijst).

Daarnaast werden ook een aantal vormings

activiteiten begeleid, werd er deelgenomen aan

een IQ-tal stuurgroepen (naast de adviescommis

sies voor de bosreservaten) en begeleidt het

onderzoeksthema bosecologie en bosbehande

ling twee afstudeerwerken rond bosecologie.



Houtkwaliteit
en houttechnologie
Drie Euroamerikaanse klonen 'Muur', 'Vesten'

en 'Oudenberg', aangeboden voor opname op de

Nationale rassenlijst, de kloon 'Grimminge'

(backcross Dx(TxD)), eveneens eind 1999 ter

commercialisatie aangeboden, en 20 stammen

van de hybride-groep TxM werden in een

afrolproef opgenomen. 'Muur', 'Vesten' en

'Oudenberg' lijken, mits een aangepast

onderhoud van de bomen, over een voldoende

kwaliteit te beschikken voor de fineerindustrie.

Het rendement was ondanks de takkigheid van

de stammen behoorlijk. Over 'Grimminge' kan

niets geconcludeerd worden, daar te weinig

stamstukken beschikbaar waren. TxM bevat

globaal genomen veel trekhout.

Er werd ook gekeken naar de invloed van poly

klonale populierenteelt op de fineerindustrie.

Deze blijft beperkt wat betreft de variabiliteit

van het eindproduct. De variabiliteit kan IS tot

20% bedragen, wat zich binnen aanvaardbare

grenzen bevindt voor de Belgische industrie. Op

het niveau van het droogproces zullen wel

aanpassingen moeten doorgevoerd worden.

Er werd verder gewerkt aan de marktstudie van

populierenhout. De houtstroom werd volledig in

kaart gebracht, en de resultaten van 2 enquêtes,

opgesteld voor de populierenproducenten en de

populierverwerkende industrieën, zijn beschik

baar.

25

Daarnaast werd onderzoek verricht naar de

potentie van wilgen. Tien wilgenklonen

(plantjaar 1988, Semmerzake) werden getest op

mechanische sterkte, en de onderste stam

stukken werden afgerold, om de kwaliteit voor

de productie van fruitkistjes te onderzoeken.

Wilgen lijken een vergelijkbare houtkwaliteit

met populieren te vertonen.

In Bree werden 3 berken geveld met een omtrek

op borsthoogte van ongeveer 80 cm. De densiteit,

elasticiteitsmodulus en buigsterkte liggen iets

lager dan waarden opgegeven voor Scandina

vische gecommercialiseerde berken.

Contactpersonen: Joris Van Acker (Universiteit

Gent) en Jas Van Slycken
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Sta n d pi aatso nderzoe k
& bosuitbreiding
Ecosysteemvisie Bos VlaanderenDe 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 abiotische factoren die een effect

hebben op de groei en ontwikkeling van de bomen en

het bosbestand (bodemvruchtbaarheid, hydrologie,

historiek landgebruik. enz.).

In het kader van bosuitbreiding wordt relevant en

praktijkgericht onderzoek verricht ter ondersteuning

van (her)bebossingsinitiatieven. Momenteel wordt

veel aandacht besteed aan standplaatsgeschikte soor

tenkeuze. standplaatseigen bostypes

en de selectie 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

nageJan. Bovendien wordt hierbij essentiële

informatie ingewonnen over de respons van boom

soorten en het bosecosysteem op anorganische

bodemverontreiniging.

Tenslotte worden nutriënt- en waterbalansstudies op

bestandsniveau uitgevoerd. Zij verschaffen basis

inzicht in de hydrogeochemische cycli zoals die actief

zijn in courante Vlaamse bostypes.

Het vLlNA-project 'Ecosysteemvisie Bos' liep van

februari '98 tot januari 2001 en heeft tot doel een

bostypologie te ontwikkelen en die te koppelen

aan bodemgroepen en bebossingshistoriek.

Deze relaties worden ruimtelijk uitgewerkt voor

geheel Vlaanderen. Dit laat toe zeldzame

bostypen te definiëren en actuele en potentiële

standplaatsen ervan te lokaliseren, wat van groot

belang is om bosuitbreiding, aankoopbeleid en

opmaak van beheersplannep eonder teunen.

De bostypologie werd afgeleid van de

classificatie van bosvegetaties die in het voorjaar

van 2000 afgerond werd. Deze classificatie steunt

op 3700 opnamen. Een belangrijk deel van de

opnamen werd uitgevoerd in het kader van de

bosinventarisatie (AMINAL, afd. Bos & Groen). Uit

de bodemkundige gegevens en a.d.h. van het

historisch landgebruik van deze opnamepunten

werden de relaties met de bostypen onderzocht.

Er werden uiteindelijk 9 bostypen weerhouden

die ruimtelijk weergegeven worden op een

bostypenkaart voor Vlaanderen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale

bodemkaarten en de bebossing op historische

kaarten. Omdat de historische bebossing bij de

aanvang van het project nog niet digitaal

beschikbaar was, werd hier de meeste tijd aan

besteed. Als gevolg hiervan beschikt het

Instituut nu over een zeer uitgebreid archief van

digitale en analoge historische kaarten. In 2000

is de bebossing in Vlaanderen rond 1850

27

Het huidige bosareaal in Vlaanderen

is ongeveer gelljk aan de beboste

oppervlakte van rond 1770. maar er

is echter een opmerkelijke verschui·

ving opgerreden. Op de lemige zand·

gronden van Binnen-Vlaanderen en

het Hageland en op de leemgronden

in het zuiden van Vlaanderen is zeer

veel bos verdwenen. terwijl de

Kempen op z eeuwen tijd evolueer

den van een zeer bosarme tot een

• Actueel bos, ook bos op de Ferrariskaarten

Actueel bos, geen bos op de Ferrariskaarten

• Bos op de Ferrariskaarten, actueel geen bos

relatief bosrijke regio als gevolg van

grootschalige heidebebossingen.



Tijdens het slotjaar van dit DWTc-project ging

zeer veel aandacht uit naar het samenleggen van

de bekomen resultaten in de diverse betrokken

bosbestanden. De cycli van de nutriënten en van

water werden aan elkaar getoetst. Verscheidene

methoden om de bostranspiratie te begroten

werden met elkaar vergeleken, zoals: water

balans. sapstroom. eddy covariance. ecofysio

logische modellen•... Deze gegevens werden ook

gebruikt om het globale model, dat de cycli van

C02. water en nutriënten aan elkaar koppelt. te

kalibreren en te valideren. DaardooI kwam dit

model in het stadium om gebruikt te worden als

generator van toekomstige effecten van 'Global

Change', gebaseerd op toekomstige klimaat

scenario's. Deze zullen in de 21ste eeuw voor

namelijk gekenmerkt worden door een stijgende

temperatuur en een verhoogde COz-concen

tratie. Dit zal leiden tot een verhoogde bos

productiviteit en een verhoogde koolstoffix':,tie.

Nochtans blijkt dit niet te zullen leiden tot

waterstress, die op zijn beurt de boomgroei zou

kunnen hypothekeren. De reden daartoe is dat

beide fenomenen een tegengesteld effect op de

transpiratie zullen hebben. Dit kan duidelijk

geïllustreerd worden door eerst afzonderlijk

voor beide situaties te simuleren en vervolgens

voor beide samen.

Contactpersoon: Linda Meiresonne

Dergelijke simulaties zijn een ondersteuning tot

het opstellen van richtlijnen voor het beheer van

bosecosystemen in het licht van een Duurzame

Ontwikkeling.

Biogeochemische cycli van
bosecosystemen in relatie tot
'Global Change' en Duurzame
Ontwikkeling: het BElFOR project

2100

z050 Z100

2050zooo
jaar

1950

Contactpersonen: Nele Rogiers,

Luc De Keersmaeker en Bruno De Vos

(Van der Maelenkaarten) en de bosaanwezig

heid in 1930 volledig gevectoriseerd. De

vectorisatie van het bos op de kaarten van 1930

werd verregaand geautomatiseerd. Met de

historische bebossingskaarten van 1770, 1850 en

1930 en met de actuele boskartering kan een

bosevolutiekaart voor Vlaanderen gemaakt

worden. Van het huidige Vlaamse bos bevindt

30% zich op een locatie die ook bebost was op

het einde van de 18de eeuw. Uit enkele detail

studies blijkt dat vermoedelijk slechts IQ tot

15% ook werkelijk onafgebroken bos bleef sinds

het einde van de 18de eeuw.
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Voorspellende kwaliteit en
bruikbaarheid van de bodemkaart
en Hibbod voor de opmaak van
signaal kaarten

Begin 2000 verscheen de HIBBoD-databank op

cdrom als eindproduct van een studie die werd

uitgevoerd in opdracht van AMINAL Afd. Bos &

Groen en het Instituut. Deze databank geeft uit

gebreide bodeminformatie over 660 HIstorische

BosBodemprofielen en 800 oppervlakte

monsters. Met deze fysicochemische analyse

gegevens is de databank complementair aan de

digitale bodemkaart.

Vanaf I oktober werd een VLINA-project

opgestart in nauwe samenwerking met de

Vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne van

de Universiteit Gent. Dit onderzoeksproject

heeft als doel de voorspellende kwaliteit en de

bruikbaarheid van deze twee belangrijke

bodeminformatiebronnen te evalueren. Immers,

bij de opmaak van signaalkaarten rijzen vaak

terechte vragen over de betrouwbaarheid en de

gebruiksbeperkingen van de onderliggende

basisinformatie. Het zijn vragen als: (I) hoe

representatief zijn deze data (nog) voor de

actuele bodemtoestand ? (2) wat is de comple

mentariteit en specificiteit tussen beide bronnen

? (3) hoe belanfFijk is de ruimtelijke bodem

variabiliteit bi/men bosbestanden ? (4) hoe

bruikbaar zijn enkele afgeleide en specifieke

pedotransferfuncties ?

Het project beoogt concreet de evolutie na te

gaan van 2 tijdsafhankelijke bosbodemkenmer

ken (pH-KCI als chemische en organische kool

stof als biologische indicator) voor 120 destijds

bemonsterde profielen. De selectie van de

profielen werd reeds uitgevoerd.

Een inschatting van de ruimtelijke variabiliteit

wordt bepaald voor 5 bodemkenmerken in

6 bos~estanden representatief voor Vlaanderen.

Deze bestanden liggen in het Zoniënwoud (2),

het Pijnven, Wijnendalebos en in Gontrode.

Hierbij zijn reeds in elk bosbestand (I tot 2 ha

groot) 50 stalen genomen tot 30 cm diepte

overeenkomstig een 'unbalanced hierarchical

nested sampling scheme'.

Contactpersonen: Bruno De Vos en

Maarten Vanoverbeke (RUG)

Nested sampling scheme. Uitgaande van de hoekpunten van

een gelijkzijdige driehoek worden bij willekeurige hoeken

vaste afstanden uitgezet. Elk punt is een monsternamepunt.

Het systeem laat toe de ruimtelijke variatie van bodem

parameters in een bosbestand efficiënt in te schatten.

5

29
standplaatsonderzoek

3 5

4...5



Bosbodeminventarisatie:
het labowerk

In de periode 1997 tot 1999 werden door de

opnameploegen van de bosinventarisatie

(AMINAL, afd. Bos & Groen) bodemstaalnames

uitgevoerd op 138 plots van het bosinventa

risatiegrid. Het betrof een grondige staalname

van de aanwezige strooisellaag en de minerale

bodemhorizonten tot op 1,2 m diepte. Zowel

losse als ongestoorde monsters werden genomen

per horizont.

o

Terrein
opgehoogd

met materiaal
van een nieuwe

uitgraving of
opgehoogd met
ander materiaal

Textunr
analyse

Bagger
grond

Geen
uit

spraak

opge
hoogd

In 2000 werd in het labo standplaatsonderzoek

prioriteit gegeven aan het chemisch en fysisch

ontsluiten en analyseren van de stalen.

In het totaal werden 2678 stalen aan analyse

onderworpen, waarvan 1501 minerale bodem

stalen en II83 strooiselstalen. Van alle

minerale bodemstalen werden de parameters

droge stof, pH-HzO en pH-CaClz ' EC, Kjeldahl

stikstof en gloeiverlies bepaald. In december was

op 80% van de minerale stalen P, K, Ca, Mg, Na,

S, Fe ,AI, Mn, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn en Cd bepaald.

Inzake fysische bodemanalyses is de stand van

zaken als volgt: op alle stalen werden textuUI

analyses uitgevoerd, karakteristieken van

waterretentie (pF) werden bepaald op bijna

duizend stalen en bijkomend werden meer dan

500 bepalingen van de hydraulische

geleidbaarheid uitgevoerd.

IBW2000
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Duizenden bodemstalen

werden dit jaar door een

actieve ploeg laboranten in

het bosbodemkundig labo

geanalyseerd.

Verschillende stappen en analyses uitgevoerd

om terreinen te klassificeren als baggergronden

of andere opgehoogde terreinen.

Van alle II83 strooiselstalen werden de para

meters droge stof, pH-H20 en pH-CaCI2 ,EC,

stikstof en gloeiverlies gemeten. Op 74% van de

strooiselstalen werd P, K, Ca, Mg, Na ,S ,Fe ,Al,

Mn, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn en Cd bepaald. De

gegevens worden systematisch gestockeerd in de
FORSITE databank.

Contactpersoon: Bruno De Vos en Carine Buysse



Inventarisatie van de baggergronden
in Vlaanderen

Voor de Bovenschelde, de Zeeschelde, de Leie en

de Ijzer 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 (bepalen van de

biobeschikbaarheid). Langs deze 4 waterlopen

werden er reeds ongeveer 1000 ha

baggergronden in kaart gebracht, en werd er bij

meer dan 350 ha bodemverontreiniging met Cd,

Cr, Zn en Pb vastgesteld. De inventarisatie langs

de Bovenschelde werd dit jaar afgerond en de

gegevens van het eindrapport voor deze

waterloop werden samengevat in een nummer

van de mededelingen van het IBW. Door de

vergelijking van de chemische eigenschappen

van enerzijds bodemstalen uit de alluviale vlakte

en anderzijds bodemstalen van gekende

baggergronden was het mogelijk om eenduidig

uitspraken te doen voor terreinen waar er op

basis van de terreinwaarnemingen geen

besluiten konden getrokken worden ofhet nu al

dan niet om baggergronden ging.

Er werd bij de verwerking van de

analyseresultaten van de bladstalen vastgesteld

dat Populier en verschillende wilgensoorten op

verontreinigde aggergronden Cd en Zn via hun

bladeren kunnen 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. Populier, wilgen en maïs

kunnen dus gebruikt worden om de

biobeschikbaarheid van zware metalen op

baggergronden te meten.

Alle gegevens van dit inventarisatieproject

worden samengebracht in de Gis-databank

DredGis. Het raadplegen van de databank als

ArcView-toepassing en als intranettoepassing

(via mapobjects) werd dit jaar op punt gezet.

Contactpersonen: Bart Vandecasteele en

Raf Lauriks

Populier op landbouwgronden:
het PAMUCEAF project
(Poplars - a multiple-use erop
for European arabie farmers)

In de studie naar de socio-economische en

ecologische aspecten van het bebossen van

landbouwgronden met populier werden het

voorbije jaar diverse taken afgewerkt. Om te

peilen naar de houding van de landbouwers ten

aanzien van populier op landbouwgrond werd

een enquête verstuurd naar 500 boeren.

Zevenenzeventig van hen antwoordden, met een

opvallend negatieve ingesteldheid. Om het

ecologisch effect van deze bebossingen na te

gaan werd bodem- en floraonder oek erricht in

reeds 9 populierenplantingen op gewezen

akkerland en in de aanpalende akkerlanden.

Aangezien het de bedoeling is het bio-econo

misch beslissingsmodel uit het vorige EU-project

'Poplars for Farmers' uit te breiden van bestands

niveau naar bedrijfsniveau, werd gestart met het

verzamelen van economische gegevens van onze

Vlaamse landbouwbedrijven. De mogelijke

locaties voor bebossing van akkerlanden met

populier in Europa werden via GIS in kaart

gebracht door het combineren van klimaat- en

bodemgegevens met het bestaande areaal

akkerland.

Contactpersoon: Linda Meiresonne
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Bodem geschikt voor

populier/Europa.

Bron: Hester Lyons. ADAS

Wolverhampton
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Habitatkarakterisatie van
bosgebonden loopkevers

Het vLINA-project: 'Historische en recente

bosontwikkeling in Vlaanderen: habitat

karakterisatie en niet-destructief conservatie

genetisch onderzoek bij loopkevers' ging in

oktober van start en sluit aan bij voorgaande

projecten rond bodemfauna.

Het conservatiegenetische luik wordt uit

gevoerd door de dienst entomologie van het

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur

wetenschappen, die tevens het project

coördineert. De habitatkarakterisatie en GIS

analyse op een 90-tal recente en historische

vindplaatsen van de doelsoorten Carabus

auronitens en Carabus problematicus wordt

uitgevoerd door het onderzoeksthema

standplaatsonderzoek.

De Vlaamse bossen behoren tot de meest

versnipperde in West-Europa. De twee verwante

bosbewonende doelsoorten blijken zeer goede

indicatoren voor oude bossen te zijn. Binnen

grote boscomplexen zoals het Zoniënwoud

wordt voor beide soorten nagegaan wat

verklarend is voor het voorkomen van genetisch

gedifferentieerde subpopulaties. Kennis daarom

trent kan ons leren op een andere manier naar

het bosecosysteem te kijken en de impact van de

bosontwikkeling en de onderliggende sturings

variabelen enigszins in te schatten.

Abiotische gegevens over bodem- en strooisel

karakteristieken, microklimaat en topografie en

biotische gegevens over vegetatie en fauna

worden verzameld. Het KBIN beschikt over deze

gegevens voor enkele plots in het Zoniënwoud

waar 15 jaar geleden intensief jaarcycli

onderzoek is gebeurd. Deze gegevens werden in

de dataset opgenomen die het Instituut zal

uitbreiden met de gegevens over locaties die in

het voorjaar van 2001 intensief bemonsterd en

beschreven worden. De karakterisatie gebeurt

met de standaard-methodiek aangewend in het

kader van de bosinventarisatie.

Landschapsecologische data en historische

gegevens over de studiegebieden kunnen

afgeleid worden uit beschikbare GIs-gegevens.

Geografische basisgegevens werden ontwikkeld

om de historische GIs-analyses te kunnen

uitvoeren. Deze basisgegevens zijn nodig om te

kunnen nagaan hoe lang bepaalde gebieden bos

zijn geweest en om isolatieparameters tussen

bosgebieden te kunnen bepalen. De recente.@D

historische vindplaatsen in het Zoniënwoud

waar de doelsoorten worden onderzocht zijn op

het terrein ingemeten en in aanvang beknopt

beschreven.

Contactpersoon: Nele Rogiers en Bruno De Vos

De loopkever Carabus auronitens

is een goede indicator voor oude

bossen.
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UH-project vegetatieconcurrentie
plantsoen

Na de uitvoering van een experimentele

voorproef in het provinciaal domein 'Het Vinne'

(Zoutleeuw) in 1998 is in januari 1999 gestart

met het glOotschalige plOject. Verspreid over

twee terreinen, de Huweynsbossen te

Lichtervelde en het Rhodesgoed te Kachtem

(totaal 12 ha), worden 18 diverse behandelingen

geëvalueerd in functie van hun efficiëntie om de

concurrerende kruidenvegetatie te onder

drukken en de glOei van jong plantsoen 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 (USEC en het Instituut) en door vegetatie

opnamen. De invloed van de behandelingen op

het plantsoen wordt beoordeeld op basis van

metingen zoals de jaarlijkse groei en de uitval.

De inrichting van een vierde plOefterrein in

Ninove in janu lri 2000 laat toe om dieper in te

gaan op de bodemeffecten. Naast een zandleem-,

een klei- en een zware kleibodem beschikken we

nu met dit plOefterrein tevens over een leem

bodem.

Op 7 september werd een workshop georga

niseerd rond het plOject. De talrijke opkomst

(160 aanwezigen) en de vraag naar referaten

mappen (150+) geven aan dat dit een zeer actueel

thema is met hoge praktijkrelevantie.

a 2 jaar zijn de verschillen tussen de behande

lingen beter zichtbaar. Bij zowat alle soorten

blijkt duidelijk dat hoe groter de vrijgestelde

diameter rond de stamvoet is, hoe beter de

bomen groeien.

Contactpersoon: jürgen Samyn

De scheutgroei van Zwarte els in de Huweynsbossen geeft

een duidelijke weergave van het effect van de verschillende

behandelingen. Verschillende kleuren duiden op significante

verschillen (p < 0,05).

Kwantitatieve analyse van
de verdamping van bossen in
vergelijking met weide en akkerland

In het voorjaar van 2000 werd de inrichting van

de 15 proefvlakken voltooid. De proefvlakken

werden uitgerust met doorvaltrechters en

stamafvloeicollectoren om de netto-neerslag te

bepalen. Verder werden ook TDR-sondes op

verschillende diepten geïnstalleerd voor de be

paling van het vochtgehalte in de verschillende

horizonten. Op de plaats waar deze sondes zijn

geplaatst, werden tevens bodemstalen genomen

waarvan de bodemfysische karakteristieken

werden bepaald. Deze zijn belangrijk voor de

modelmatige benadering van dl" verdamping

met het WAVE-model. Op al deze proefvlakken

worden wekelijkse metingen uitgevoerd.

In Balegem (Populier) en Brasschaat (Grove Den)

werden tevens gedurende het volledige groei

seizoen (vanaf begin mei tot begin

oktober) sapstroommetingen

uitgevoerd met de methode ont

wikkeld door professor Cermàk

en DI. Nadezhdina.

In Brasschaat werden 2 proef

vlakken ingericht omwille van

duidelijke verschillen in het

bodemprofiel. Er werden in elke

plot 6 bomen uitgerust met stan

daardsensoren. In deze proefvlak

ken werd ook telkens I boom

uitgerust met een radiale sensor

om na te gaan of er gedurende

het groeiseizoen veranderingen

optreden in het radiaal profiel.

Uit de eerste analysere uitaten

kan worden afgeleid dat het

radiaal profiel in Populier dras

tisch verandert, in tegenstelling tot Grove Den,

waar het profiel nagenoeg onveranderd blijft

gedurende het volledige seizoen.

Dit vUNA-project wordt uitgevoerd in samen

werking met het Laboratorium voor Bosbouw

van de RUG en het Instituut voor Land- en Water

beheer van de KULeuven.

Contactpersoon: Maaike Minnaert

33
standplaatsonderzoek

Meetopstelling TDR-sondes



34
IBW 2000

Activiteitenverslag

Natuurlijke verjonging
van het Zoniënwoud

Op I juli werd een onderzoeksproject gestart om

de hoofdoorzaken op te sporen voor het falen

van natuurlijke verjonging van Beuk in het

Zoniënwoud en om de beheerders praktische en

geteste technieken aan te reiken om de slaag

kansen ervan te verhogen.

Het project wordt gefinancieerd door het nieuw

opgerichte Fonds van de Generale Maatschappij

van België voor het Zoniënwoud en staat onder

auspiciën van de Koning Boudewijnstichting.

Het onderzoek wordt verricht door het Centre

des Recherches Agronomique (eRA) van

Gembloux enerzijds, en het Instituut anderzijds,

in nauwe samenwerking met de bosbeheerders

van de drie gewesten.

Installatie van observatieproefvlakken rond moederbomen

om de limiterende factoren van zaadkieming en overleving

van de zaailingen na te gaan.

In juli werd een enquête uitgewerkt die in

augustus werd ingevuld door de boswachters om

de zones aan te geven waar in het Zoniënwoud

natuurlijke verjonging van Beuk en andere

boomsoorten voorkwam. Tevens werden kap

vlaktes en aanplantingen sinds 1996, windval

zones, vroegere experimentele sites (verjongings

experimenten, bekalkingsproeven) en omheinde

zones in kaart gebracht. Op basis van die inven

taris werden in september IS proefvlakken

geselecteerd, waaronder 10 observatieproef

vlakken en 5 bewerkingsproefvlakken. De

proefvlakken zijn dusdanig gekozen dat hun

voorkomen representatief is voor het Zoniën

woud inzake bodemtype, reliëf, ouderdoms

klasse, moederbomen en vegetatietype. Een

stricte timing diende gerespecteerd te worden

voor de installatie van de proefvlakken gezien

het goede zaadjaar van Beuk (éénmaal om de

5-7 jaar) en de uitzonderlijk vroege zaadval die

opgetreden is. De 10 observatieproefvlakken

bevatten elk 5 moederbomen. Minstens

2 moederbomen worden omheind tegen ree- en

kleinwild. Rond elke moederboom werden

zaadvallen geplaatst, en kooien tegen zaad

predatie door muizen, grondeekhoorns en

vogels. Tevens werden in cirkels rond elke

moede'rboom 6 sectoren uitgezet waarbinnen

behandelingen werden uitgevoerd. Binnen elke

behandeling wordt het effect op de kieming en

overleving van de beukenzaailingen nagegaan

en vergeleken met een blanco. Op de bewerking

sproefvlakken zijn bodembewerkingen uit

gevoerd met de frees en schijfeg.

Contactpersonen: Beatrijs Vander Aa (aspecten

bosbehandeling) en Bruno De Vos (standplaats

factoren)



Interpretatiekader voor bladanalyses

Er is nog steeds een grote behoefte aan essentiële

informatie over de hoeveelheden nutriënten die

aanwezig zijn in het bos. Het begroten van de

voorraden, de import en export van nutriënten is

noodzakelijk voor een goed inzicht in het

bosecosysteem en het juiste beheer ervan.

Daarnaast dient voor verschillende stand

plaatsen een evaluatiesysteem worden opge

bouwd om op basis van chemische bladanalyses

de voedingstoestand van individuele soorten in

te schatten. Door de uitvoering van analyses in

het eigen labo kunnen betrouwbare, vergelijk

bare en op gestandaardiseerde wijze gemeten

gegevens worden verkregen.

Alle relevante bladanalyses, die door het eigen

labo werden uitgevoerd, worden samengebracht

in de FOLIDATA-databank. De gegevens worden

gerangschikt per soort, leeftijd en standplaats.

Gerichte staalnames zullen deze databank

systematisch vervolledigen.

In augustus en september 2000 werden bomen

bemonsterd in de leeftijdscategorie 0-10 jaar, die

waren opgegroeid in optimale omstandigheden

(kwekerijen).

Contactpersonen: )ürgen Samyn en Bruno De Vos.
I

Na ontsluiting wordt een oplossing van bladmateriaal

via een autosampler in dit ICP toestel gebracht voor

meervoudige elementanalyse.
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Adviezen

Op vraag van AMINAL afd. Bos & Groen werden

adviezen verleend inzake:

de standplaatskwaliteit van het St.Annabos

(Antwerpen Linkeroever) in functie van de

opmaak van het beheersplan

een compensatiebebossing op voorheen

verontreinigde stuifzandgronden in het

gebied Heibloem te Olen (perceel Rendelaer)

vraag naar strooiselwinning in Grove of

Corsicaanse dennenbossen op zandgrond

bekalkingsdosissen en interpretatie van

bodem- en bladanalyses.

Op vraag van de VLM werden gegevens ver trekt

inzake de baggergronden binnen de perimeter

van het natuurinrichtingsproject 'West-Vlaamse

Scheiderneersen'. Op vraag van de AMINAL afd.

Water werd advies gegeven voor een ontwerp

van de overheidsopdracht 'Karakterisering van

de standplaats d.m.v. humusprofielonderzoek en

grond- en oppervlaktewateranalyse voor de

proefprojecten Groot Schietveld, Stampooier

broek, Stropersbos, Demerbroeken en Vallei van

de Mangelbeek.

Er werd advies verleend inzake het tegengaan

van geul-erosie en grondverschuiving van steile

taluds in Lierde d.m.v. een functionele houtwal

op vraag van de rnilieuamblenaar van Lierde.

Diverse mondelinge en schriftelijke adviezen

werden verleend aan particulieren inzake

soortenkeuze bij aanplanting, bekalking/bemes

ting in bossen en bij de interpretatie van bodem

analyses.
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Het vispopulatie-onderzoek 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

factoren die deze verspreiding beïnvloeden.

De resultaten worden ook aangewend bij planmatig

visstandsbeheer in Vlaanderen. In Europese context is

onderzoek naar de kwaliteit van het visbestand van

rechtstreeks belang bij de evaluatie van de

habitatkwaliteit.

Vi SpO P U Ia ti e ... o nderzoe k
Visbestandsopnames van het Instituut

De monitoring van de visbestanden heeft als

concrete doelstelling kennis omtrent de vis

populaties in Vlaanderen te verwerven via

regelmatige inventarisatie en monitoring van de

waterlopen en afgesloten waters van het

Vlaamse Gewest. In dit kader werden er in 2000

geen visbestandsopnames uitgevoerd. Wel werd

er een stand van zaken gecompileerd na 4 jaar

intensieve bemonstering.

De visbestandsopnames uitgevoerd in 1998 en

1999 werden verder gerapporteerd. De gegevens

werden ter beschikking gesteld aan derden o.a.

in MIRA-rapporten, rapporten van VMM, Aquafin,

studiebureaus, VLM, milieudiensten, enz.
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Er werd eveneens een databank uitgewerkt

waarin de visbestandsgegevens van de vorige

jaren op een overzichtelijke en bruikbare manier

gestockeerd werden. Bovendien kan deze data

bank gerelateerd worden met een GIS-systeem

zodat er op een makkelijke manier verspreidings

kaarten kunnen worden aangemaakt.

Aan de hand van de bekomen resultaten werd de

uitbouw van een meetnet zoetwatervis

gemotiveerd. Dit meetnet moet monitoring

van visbestanden verder garanderen met een

voldoende aantal meetpunten.

Contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne en

C1aude Belpaire

Alle gevangen vissen worden

individueel gemeren en gewogen.
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De Blauwbandgrondel

(Pseudorasbora parva)

Onderzoek uitheemse vissoorten
in Vlaanderen

In december 2000 startte een vLINA-project met

als concrete doelstelling de ontwikkeling van

een gedocumenteerde gegevensbank van de

uitheemse vissoorten in Vlaanderen.

Bijkomend wordt een evaluatie gemaakt van de

verspreiding van de Blauwbandgrondel in

Vlaanderen in het algemeen en in het

Demerbekken in het bijzonder. Het project loopt

in samenwerking met de KULeuven.

Met het oog op een bundeling van de beschik

bare informatie rond de uitheemse vissoorten in

Vlaanderen, is ondertussen de basis voor de

opbouw van de 'gegevensbank exoten' reeds

gelegd. Na de opstelling van een voorlopige lijst

van de uitheemse soorten, worden momenteel

op basis van literatuuronderzoek per behandelde

vissoort volgende thema's in detail uitgewerkt:

morfologie, ecologie en gedrag, verspreiding en

verspreidingswijze, impact en beheer.

Van één specifieke soort, de Blauwbandgrondel

(Pseudorasbora parva), wordt de actuele situatie

van de populaties in Vlaanderen meer in detail

onderzocht. Voor een aantal waterlopen uit het

Demerbekken wordt na

gegaan hoe de populaties

geëvolueerd zijn sedert hun

eerste kolonisatie van dit

bekken. Tijdens de eerste

maand na de start van het

project zijn de Herk en de

Mombeek opnieuw

bemonsterd.

Op basis van moleculair en morfologisch

onderzoek van diverse blauwbandpopulaties,

zowel uit Vlaanderen, als uit het buitenland, zal

worden nagegaan of al dan niet meerdere

ondersoorten kunnen onderscheiden worden.

Hiertoe zijn reeds verschillende buitenlandse

contactpersonen aangeschreven en is een

staalnameprotocol opgesteld. De eerste stalen,

verzameld op de Herk, worden geanalyseerd aan

de KULeuven en het Koninklijk Museum voor

Midden Afrika.

Contactpersonen: Dieter Anseeuw en

Claude Belpaire

De referentietoestand van de visfauna
op de Vlaamse waterlopen

In het kader van actie 51 van het MINA-plan (de

referentietoestand van waterhuishoudkundige

systemen bepalen) werd het IBW gevraagd het

luik over de historische visstand in Vlaanderen

in te vullen. Hiertoe werden historische bronnen

(vroegwetenschappelijke werken, oude visserij

bladen,...) van omstreeks de eeuwwisseling

(1840-1940) geraadpleegd, om een beeld te

krijgen van de historische visstand op water

lopen van verschillende typologie. Deze infor

matie werd samengebracht in een gegevensbank

en kritisch geëvalueerd. Het bleek noodzakelijk

een schets van de binnenvisserij van rond de

eeuwwisseling te maken, omdat deze een

weerslag heeft op de aard van de gegevens. De

verspreidingsgegevens van vissoorten (trek

vissen inbegrepen) laten toe een referentiekader

te scheppen, dat bruikbaar is als ijkpunt voor

milieuhersteI. Een statistische analyse leidde tot

een groepering van een aantal waterlopen met

gelijkaardige visstand, maar deze louter 'droge'

benadering volstond niet om tot een éénduid!ge

referentietoestand te komen voor waterlopen

van een bepaalde typologie. De voornaamste

oorzaak hiervan ligt in de dikwijls zeer fragmen

tarische gegevens. De historische gegevens

werden vergeleken met actuele gegevens, waar

bij de visindex (instrument om de ecologische

waarde van een waterloop te evalueren op

meerdere parameters zoals onder andere

waterkwaliteit, structuurkwaliteit en visstand)

werd berekend voor beide periodes op basis van

een beperkte set parameters. De visindex liet toe

om eventuele trends af te leiden. Het rapport

wordt door AMINAL afd. Water opgenomen in een

eindrapport, waarbij ook andere deelaspecten

(diatomeeën, aquatische vegetatie en meande

ring) worden betrokken.

Contactpersonen: Sven Vrielinck en Claude Belpaire

Illustratie door E. Remiers uit "Poissons des eaux douces et

saumatres dans leur habitat"" Remiers en Van Aelbroeck (1913).



Ontwikkeling van een Europees
meetnet voor de recrutering van
de Europese paling: het GlASS EEl
project

In het kader van het EU-programma "Studies in

support of the common fisheries policy"

participeert het Instituut in het project

"Management of European eel: Establishment of

a recruitment monitoring system (GLASS EEL)

(1/12/99 tot 30/III2001), waaraan 12 landen

deelnemen. Dit project omvat 4 deelaspecten

met betrekking tot glasaalonderzoek. Het is de

bedoeling om een netwerk van monitoring

stations uit te bouwen waarin naast de

bestaande West-Europese meetstations ook

oord-Afrikaanse en Mediterrane meetsites

aangeduid worden. Er wordt bovendien gepoogd

om een internationale standaardisatie van de

monitoringsmethodiek op punt te stellen. In het

kader van het project worden data-uitwisselings

procedures uitgewerkt en tenslotte beoogt het

project het beschikbaar maken van historische

gegevens.

Contactpersoon: Claude Belpaire

Glasaal van het ijzerbekken.

Dienstverlening aan derden

Naast een deelname aan stuurgroepen en

commissies in opdracht van de Vlaamse

Overheid, werd heel wat tijd besteed aan

advisering en informatieverstrekking aan

diverse doelgroepen. Verschillende instanties

(VMM, VLM, universiteiten, Aquafin, de

Provinciale Visserijcommisies, gemeente

besturen, Bekkencomités, Regionale land

schappen, Natuurinrichtingsprojecten,

Landinrichtingsprojecten, natuurverenigingen,

studiebureaus in het kader van ME R'S, AMINAL,

afd. Bos & Groen en afd. Natuur, het IN, de

Bodemkundige Dienst van België, vuz enz.)

vroegen naar gegevens omtrent de visstand van

specifieke plaatsen of naar de toestand van een

welbepaalde soort in Vlaanderen. Ook inter

nationale vragen rond de aanwezige vis

populaties werden beantwoord (o.a. voor de

Internationale Commissie voor de Bescherming

van de Maas). Daarnaast ging er ook heel wat

energie naar educatie, sensibilisatie en thesis

begeleiding.

Contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne en

C1aude Belpaire

41
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Vis- en Milieukwaliteit
Zowel in Vlaanderen als in Europa worden

visbestanden gebruikt bij de evaluatie van de

ecologische kwaliteit. Toestand en evoluties in de

visstand worden op Vlaams niveau meer en meer

gebruikt als maat voor de algemene milieukwaliteit

van binnenwateren en bij het evalueren van de

lopende saneringsprojecten.

Bovendien zijn concentraties van toxische stoffen in

vissen een belangrijke indicator van verontreinigende

stoffen in het milieu. Het onderzoek naar

concentraties van zware metalen, pesticiden en PCB's

in het spierweefsel van Paling levert aanvullende

informatie op i.V.m. de consumeerbaarheid van vis

in functie van de volksgezondheid.

Het wetenschappelijk onderzoek gebeurt zoveel

mogelijk in samenwerking met aanleunende

onderzoeksthema's binnen het Instituut en van

andere instellingen en sluit aan bij een aantal lopende

onderzoeksprogramma's op Europees niveau.

Er wordt vooral aandacht besteed aan een

geïntegreerde verwerking van de gegevens waarbij het

opstellen van gelinkte databanken één van de

eindproducten is.

/

De ontwikkeling van een biotische
index (181) gebaseerd op vis
om de ecologische kwaliteit van
het Maasbekken te evalueren
(EU-Life project)

Dit onderzoek, gefinancierd door de EU, startte in

december 1997 en gebeurde in samenwerking

met onderzoekers uit Namen, Gembloux,

IJmuiden en Metz. De klemtoon van het

onderzoek lag, naast het ontwikkelen van een

bruikbare index, ook op het evalupren van de

verschillende staalnamemethodes.

In 1998 en 1999 werden gemeenschappelijk een

aantal visstandbemonsteringen in het

Maasbekken uitgevoerd en werd een databank

aangelegd met waterkwaliteitsparameters en

visbestandgegevens van 803 meetpunten. In

2000 werden deze gegevens statistisch verwerkt

en er werden twee methodes ontwikkeld om een

index op te stellen. Deze methodes (trisectie en

modellering) werden voorgesteld op de NAJlS

workshop in Colorado (USA) en op de NecoV-RIZA

themadag 'referentiebeelden' in Leiden.

De ontwikkelde index bevat 11 parameters die

elk een aspect van de biotische integriteit van

het ecosysteem bepalen. Uit preliminaire

statistische analyses (ADE-4 programma) blijkt de

index een betrouwbaar meetinstrument te zijn

dat adequaat onderscheid maakt tussen de

verschillende ecologische kwaliteiten van de

waterlopen in het Maasbekken.

Contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire
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Vissen met ankerkuil

op de Maas



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

Integriteitskiassen voor wateren van de barbeelzone

Op 1 september 1999 startte het Instituut een

vLlNA-project rond de visindex in samenwerking

met de KULeuven, UIA (Antwerpen), Universiteit

Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit

onderzoek omvat vier delen.

IntegriteitskIassen voor wateren van de brasemzone

Contactpersonen: Jan Breine. IIse Simoens en

C1aude Belpaire

Seizoenale fluctuaties: sedert november 1999

worden om de 8 weken 19 locaties, gesitueerd

in verschillende bekkens, elektrisch afgevist.

Uit een eerste analyse bleken de seizoenaIe

fluctuaties in het visbestand niet significant

te zijn. De voorlopige resultaten werden in

postervorm gepresenteerd op verschillende

symposia.

De Visindex in de internationale context: uit

de studie van de inpasbaarheid van de vis

index in het Europees beleidskader bleek dat

de indexbeoordeling aangepast moet worden

aan de kaderrichtlijnen.

De ontwikkeling van een visindex voor de

waterlopen van het brakwater-, vlagzalm- en

forel type: voor brakwater werden de

bruikbare parameters voor een visindex

geselecteerd (Thesis V. Adriaenssens, UG).

Voor de vlagzalm- en forelzone werden voor

de geselecteerde parameters de waarden voor

elke locatie ingevuld. Een protocol tot het

opstellen van de parametergrenswaarden

werd gepresenteerd op de NeCOV-RJZA

themadag te Leiden.

De invloed van milieu-verzachtende

ingrepen: hier werd de visindex als evaluatie

instrument voor het beoordelen van de

milieu-verzachtende ingrepen onderzoch!. In

dit kader werd een studie uitgevoerd over de

invloed van RWZJ'S op de visindex. (Thesis

D. Anseeuw, KUL). Hiervoor werden

verschillende locaties afgevist en bleek de JBJ

in staat om zowel de ruimtelijke als tempo

rele impacten van een RWZJ te meten.
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Vergelijking van bio-indicatoren
voor de ecologische evaluatie van
waardevolle beektrajecten

45
vis- en milieukwaliteit

De bio-indicatoren werden simultaan bemon- Plaatsen van substraat voor het ver-

steld op 50 locaties en de noodzakelijke fysische, zamelen van diatomeeën

chemische en structurele parameters werden

opgemeten. De bekomen informatie over de

keuze en het gebruik van bio-indicatoren is

belangrijk bij de opvolging van natuurherstel.

In een internationale context (EU Kaderrichtlijn

inzake Waterbeheer) draagt dit bij tot de discus-

sie over de bruikbaarheid van één indicatolgroep

versus het concept van complementariteit

tussen indices.

Het project heeft als doelstellingen:

een vergelijking te maken van het indicator

verloop voor diatomeeën, macrofyten (indien

aanwezig), macro-invertebraten en vissen

een onderscheid tussen trofie en saprobie te

maken en hierdoor de mogelijke complemen

tariteit van de bio-indicatoren te verduide

lijken

de referentiesiuatie(s) te bepalen voor

rivieren met bovenlopen in o.a. bosrijke

gebieden

In september 2000 werd in samenwerking met

de VUB en UG in het kader van VLINA een

onderzoek opgestart om een analytische

vergelijking van bio-indicatoren uit te voelen

voor de ecologische evaluatie van waardevolle

bovenstloomse beektrajecten.

Onderzoek naar de ontwikkeling
en het gebruik van de visindex in
Vlaanderen

De resultaten van de indexwaarden van de

recent bemonsterde meetplaatsen in Vlaanderen

werden onder meer opgenomen in het 'jaar

verslag meetnetten water 1999' van de VMM.

De onderzoekmethode voor het opstellen van

een visindex werd voorgesteld op de themadag

'referentiebeelden' (NecoV-RIZA) te Leiden.

Contactpersonen: C1aude Belpaire, Jan Breine en

Iise Simoens •

I

Rivierdonderpad.

De resultaten van het visindexonderzoek van de

laatste jaren werden samengevat en

gepubliceerd. Dit omvatte een duidelijke

omschrijving van de methodologie met

beschrijving en verloopanalyse van elk van de

gebruikte parameters. Op basis van de gegevens

uit de recente visbestandopnames kon een

overzicht gegeven worden van de visindex

kwaliteit voor de Vlaamse oppervlaktewateren

(meer specifiek voor de stilstaande wateren en

voor de stromende wateren van brasem- en

barbeelzones). De bruikbaarheid van deze

visindex-benadering in het concept van eco

logische kwaliteit van de Europese Kaderricht

lijn inzake Waterbeheer, werd benadrukt.

Contactpersonen: Jan Breine, i1se Simoens en

Claude Belpaire
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Toxische en persistente
polluenten in Paling van
Vlaamse oppervlaktewaters

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 2000 werd een analyse gemaakt van de onder

zoeksresultaten betreffende de verspreiding van

enkele van de meest toxische zware metalen,

PCB'S en pesticiden in Paling afkomstig van

76 meetplaatsen in Vlaanderen. De analyses

worden uitgevoerd door daartoe erkende

laboratoria.

Er werd eveneens, naar aanleiding van de

alarmerende resultaten en in opdracht van de

Minister van Leefmilieu en Landbouw, een

onderzoeksopdracht opgestart naar de

verspreiding van polluenten in Vlaamse

binnenwateren, waarbij in 2000 een Iso-tal

plaatsen werden bemonsterd.

Gezien de zeer verontrustende concentraties in

het Meer van Weerde werd een voorstel

geformuleerd om deze sterk vervuilde site

nauwkeuriger te onderzoeken. Naast deze studie

werd er door de VMM een onderzoeksvoorstel

goedgekeurd om samen met het VITO, de

polluentverdeling in water, slib en de ver

schillende biota op een beperkt aantal plaatsen

gedetailleerd te onderzoeken.

concentratie
(in ng/g vers gewicht)

Eind de jaren negentig werd de aanwezigheid

gemeld van een rode kleurstof, Sudan IV, in het

spierweefsel van vissen. Vermoedelijk bestaat er

een verband tussen de kleuring van deze vissen

en het gebruik van roodgekleurde maden door

de visser. Momenteel wordt er een eerste analyse

gemaakt van de resultaten van concentraties in

spierweefsel van vis en roodgekleurde maden en

in lokvoeders.

Contactpersonen: Geert Goemans, C1aude Belpaire

en Gerlinde Van Thuyne

Dienstverlening aan derden

Er werd deelgenomen aan verschillende stuur

groepen en begeleidingscommissies, informatie

en advies werd verleend aan verscheiden doel

groepen (waterkwaliteits- en terreinbeheerders,

algemeen milieubeleid, visserijsector, e.a....). In

2000 werd vooral wat betreft de bioaccumulatie

van micropolluenten in vis veel tijd besteed aan

het doorgeven van informatie: wetenschappe

lijke adviezen o.a. in verband met normering van

polluenten (Hoge Gezondheidsraad), consump

tieadviezen (naar de hengelaars en naar de

media), het duiden van knelpuntwaters en het

beantwoorden van parlementaire vragen.

Contactpersonen: C1aude Belpaire, Jan Breine.

IIse Simoens en Gerlinde Van Thuyne

Gemiddelde concentraties

som DOrs (in ng/g versgewicht)

in spierweefsel van paling uit

Vlaamse waterlopen en

afgesloten waters

(75 sites. periode 1994-1999).
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Het onderzoek rond biotoopherstel concentreert zich

op twee aspecten van behoud en herstel van het

aquatische biotoop in functie van de inheemse

vissoorten nl. vismigratie en habitatonderzoek.

Het onderzoek rond vismigratie draagt bij tot de

invulling van de Benelux-beschikking waarin gesteld

wordt dat vismigratie moet mogelijk gemaakt worden

voor alle vissoorten in alle hydrografische bekkens van

de Benelux tegen 2010. De resultaten van het

onderzoek leveren belangrijke informatie voor het

sturen en adviseren van de saneringsprojecten in

Vlaanderen ter bevordering van vismigratie. De recent

ontwikkelde databank vismigratieknelpunten op het

intemetadres http:tlvi~migratie.instnat.beis hierbij

een belangrijke leidraad.

Ook rond habitatgeschiktheid, -behoud en herstel

wordt onderzoek verricht. De accenten liggen

voornamelijk op natuurvriendelijk herstel van

oevertrajecten en het behoud en herstel van

paaiplaatsen.

I

/

Biotoopherstel
Prioriteitenlijst van de te saneren
waterlopen in het Vlaamse Gewest

Naar aanleiding van de Beschikking van de

Benelux inzake vismigratie zou migratie op alle

waterlopen in de Benelux voor alle vissoorten

moeten mogelijk gemaakt worden tegen 2010.

Met het stand-still principe in het achterhoofd is

het echter aangewezen de meest waardevolle

waterlopen eerst aan te pakken ter bevordering

van vismigratie. Deze waardevolle waterlopen

werden met behulp van bestaandp (beleids-)

documenten bepaald en opgenomen als

'ecologisch interessante waterlopen' in de

prioriteitenlijst. Omdat vissen deze waterlopen

zouden kunnen bereiken werden ook de grote

assen in de verschillende bekkens van het

Vlaamse Gewest toegevoegd aan de prioriteiten

lijst als de 'hoofdmigratiewegen'. De waterlopen

die de hoofdmigratiewegen verbinden met de

ecologisch interessante waterlopen werden in

de lijst de 'verbindingswegen' genoemd. Als

'alternatieve hoofdmigratiewegen' werden de

kanalen toegevoegd, zodat deze eventueel

kunnen ingeschakeld worden als hoofdmigratie

weg. Tenslotte werden omwill van de afname

van glasaalmigratie in Vlaanderen de belang

rijkste waterlopen die in verbinding staan met

de zee opgenomen als 'glasaalmigratiewegen'

alsook een aantal belangrijke waterlopen die

deze verbinden met poldergebieden.

Poldergebieden zouden kunnen dienen als

opgroeigebieden voor paling. Deze lijst vormt de

ontwerpbeleidskaart met waterlopen die

prioritair zijn voor vismigratie om gesaneerd te

worden.

Contactpersonen: Saar Monden en

Daniel De Charleroy

Beleidskaart met prioritaire

vismigratiewegen in het

Vlaamse Gewest
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alternatieve hoofdmigratieweg

ecologisch interessante waterloop

glasaalmigratieweg

hoofdmigratieweg

verbindingsweg



De darabank kan worden op

gevraagd op her inrerneradres:

hrrp://vismigrarie.insrnar.be
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Inventarisaties vismigratieknelpunten
op prioritaire waterlopen in het
Vlaams Gewest

In de bovenstaande activiteit werden de

prioritaire waterlopen afgebakend voor de

sanering van vismigratieknelpunten. Deze

knelpunten werden de vorige jaren in een aantal

projecten op de meeste van deze waterlopen

geïnventariseerd met behulp van een voorop

gestelde methodologie. In 2001 werd in een

TwoL-project, gefinancierd door AMINAL Afd. Bos

en Groen, door de UIA in samenwerking met het

Instituut een inventarisatie uitgevoerd van de

resterende waterlopen in de verschillende

bekkens van het Vlaamse Gewest.

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 AccEss-databank
verzameld.

Contactpersonen: Saar Monden en

Daniel De Charleroy

Sruw op de Mark (Denderbekken)

Website met databank vismigratie
knelpunten op prioritaire waterlopen
in het Vlaamse Gewest:
http://vismigratie.instnat.be

De inventarisatiegegevens die oorspronkelijk

werden ondergebracht in een Access-databank

werden in een extern project, gefinancierd door

de Milieu-Info-Stuurgroep, overgezet in een

Informix-databank. Voor het opvragen en de

verspreiding van deze databank werd een

website ontwikkeld met het internetadres:

http://vismigratie.instnat.be. Via het invoeren

van filters of via een geografisch benadering kan

men de gewenste informatie opvragen. Zo kan

ondermeer nagegaan worden waarom de

waterloop werd geselecteerd als vismigratieweg,

welke de knelpunten

zijn op de waterloop

en kan per knelpunt

de fiche met een

beschrijving op

gevraagd worden

alsook een foto. Ook

de prioriteit om het

knelpunt te saneren

wordt op de kaart en
in de fiche weergegeven. De knelpunten kunnen

worden gedownload en als een laag worden

binnengehaald in een GIs-systeem. Na de

aanvraag van een paswoord kunnen fouten in

fiches verbeterd worden en nieuwe situaties

(bijvoorbeeld de aanleg van een vispassage)

toegevoegd worden waarna deze door d~

databankbeheerder in de databank worden

geplaatst. Hierdoor blijft de databank actueel.

Contactpersonen: Saar Monden en

Daniel De Charleroy



Evaluatie van vispassages:
de De Wit-vispassage

In samenwerking met het Waterbouwkundig

Laboratorium in Borgerhout werd een onder

zoek gestart naar de effectiviteit van een De Wit

vispassage. Dergelijke passage moet in Polder

gebieden de vrije migratie voor vissen mogelijk

maken. Het waterverlies en de afmetingen van

de passage worden sterk beperkt.

Op het Waterbouwkundig Laboratorium wordt

een De Wit-vispassage in model gebouwd.

Verschillende parameters worden onderzocht:

vissoort, migratietijd, stroomsnelheid, hoogte

verschil, aantal kamers, ...

Het onderzoek naar een beperkt aantal para

meters is reeds afgerond. In 2001 zullen de

overige deelonderzoeken worden uitgevoerd.

Het onderzoek wordt mee uitgevoerd door een

stagiair van de Katholieke Hogeschool Kempen.

Contactpersonen: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy

Model van de De Wit·vispassage bij het Waterbouwkundig

Laboratorium in Borgerhout.

Vismigratie doorheen duikers
en sifons: de Poperingevaart
in een duiker onder Poperinge

Bij het opheffen van vismigratieknelpunten en

de aanleg van vispassages op waterlopen in het

Vlaams Gewest gaat het over aanzienlijke

investeringen. Vermits bij de inventarisati'es van

de migratieknelpunten blijkt dat op de meeste

waterlopen ook duikers en sifons voorkomen is

het belangrijk te weten of deze constructies al

dan niet knelpunten vormen voor migratie. In

voorgaande jaren werd reeds onderzoek verricht

naar duikers en sifons tot 70 m.

In Poperinge (West-Vlaanderen) werd dit jaar, in

opdracht van de Provincie, een duiker van zo'n

500 m bemonsterd. 16 vissoorten werden aan

getroffen over verschillende trajecten van de

VleterbeekJPoperingevaart. Via vangst en

terugvangst werd tijdens 7 visbestandsopnamen

de zone stroomopwaarts de duiker bemonsterd.

Al deze vissen werden gemerkt. Van de gemerkte

vissen kon geen enkele de duiker doorzwemmen.

Wat de reden voor deze tegenvallende resultaten

is, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek in het

voorjaar van 2001 moet hierover uitsluitsel

geven.

Contactpersonen: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy

Vangst en terugvangst stroomopwaarts van de duiker op de

Poperingevaart in Poperinge.
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Beplanting langs de Melkader

in Kallo.

Natuurvriendelijk herstel
van oevertrajecten

Binnen het project 'kweek en aanplanting van

oever- en waterplanten" op het Instituut wordt,

in samenwerking met AMINAL afd. Bos en Groen,

onderzoek verricht naar de kweek van

verschillende oeverplantensoorten en naar de

efficiëntie van beplantingsmethoden en

beplantingen op verschillende sites.

In 2000 bleef het onderzoek beperkt tot de uit

voering van een aantal beplantingsvoorstellen.

Enkel voorstellen ingediend in voorgaande

jaren, maar waarvan de uitvoering op zich liet

wachten, werden behandeld. De voorstellen

voor beplanting van oevertrajecten worden

geëvalueerd op hun plantklaarheid en de

geschiktheid voor beplanting van de site. Bij de

keuze van het plantmateriaal wordt zoveel

mogelijk rekening gehouden met de genetische

herkomst ervan. Zowel bij de voorstellen als bij

de uitvoeringen wordt het nodige advies

verleend. De evaluatie werd door tijdsgebrek

sterk beperkt. In 2000 werden 15 beplantingen

van oevertrajecten uitgevoerd. De opkweek van

deze planten gebeurt in het kweekstation van de

viskwekerij 'De Volharding' in Rijkevorsel.

Contactpersoon: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy



Evaluatie van paaiplaatsen:
Steengracht in Steenkerke (Veurne)

In het najaar van 1998 werd door de Vlaamse

Landmaatschappij langs de Steengracht een

paaivijver uitgegraven. Deze paaiplaats ligt

ongeveer 600 m ten noordoosten van Steenkerke

en is zo'n 2 ha groot.

In 1999 startte een preliminair onderzoek, in
samenwerking met AMINAL afd. Bos & Groen,

waarbij werd getracht een zicht te krijgen op de

vissoorten die de paaivijver bezoeken, op de

juvenielen die erin vertoeven en op de spontane

ontwikkeling van vegetatie langs en in de

paaivijver. Van mei tot oktober werd daarom de

paaivijver maandelijks bemonsterd, met uit

zondering van de maanden juli en augustus. In

2000 kon de rapportering over de resultaten van

het onderzoek worden afgerond.

Bij de visbestandsopnamen in de paaiplaats

werden 1525 vissen gevangen, voornamelijk

juvenielen. 10 soorten werden aangetroffen:

10- en 3-doornige stekelbaars, grondel, rietvoorn,

blankvoorn, blei, baars, vetje, giebel en karper.

i

Slechts 4 adulten werden gevangen (blankvoorn,

vetje en giebel). De klasse tussen de juvenielen

en de adulten was ook ondervertegenwoordigd
in de vangsten. Meer dan de helft van de vissen

werden aangetroffen nabij de uitmonding van de

paaiplaats in de Steengracht. De drie meer

achteraan gelegen zones worden minder

bevolkt.

Bij de vegetatieopnamen konden 19 planten

soorten waargenomen worden. Een aantal van

deze soorten konden zich spontaan vestigen. Een

aantal andere soorten werden toch aangeplant.

Een verder onderzoek naar de spontane vestiging
van de vegetatie in deze paaiplaats is dan ook

uitgesloten.

Om een beeld te krijgen van de opbrengst of de

efficiëntie van paaiplaats 'Kalkoenhof' is een

uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Het

gebruik van fuiken in de ingang van de paai
plaats, maar ook het bevissen van de diepere

waterdelen zijn hierbij aangewezen.

Contactpersonen: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy
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Gele lis

Genetische en/of morfologische
diversiteit binnen natuurlijke flora en
de impact van nieuwe beplantingen
met riet, grote lisdodde en gele lis
op de aanwezige flora

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van natuur

lijke oeverbescherming. Via natuurtechnische

milieubouw wordt getracht het natuurlijk

karakter van de waterlopen te herstellen. Vaak

wordt hierbij gebruik gemaakt van aanplan

tingen met oeverplanten. Enerzijds rijst de vraag

wat de impact is van aanplanting~nop het

natuurlijke en misschien autochtone karakter

van de vegetatie. Anderzijds is er interesse voor

het gebruik van ecologisch en technisch verant

woord plantenmateriaal. In het kader van deze

vraagstelling startte in 1998 een TwoL-onderzoek

aan het Departement voor Plantengenetica en

-veredeling (Centrum voor Landbouwkundig

Onderzoek Gent) naar de genetische diversiteit

van natuurlijke populaties van riet, gele lis en

grote lisdodde in Vlaanderen. Binnen dit onder

zoek zal ook de invloed van aanplantingen met

plantenmateriaal met een vreemde herkomst op

de bestaande populaties onderzocht worden.

In 2000 werden de staalnamen voor riet, gele lis

en grote lisdodde voltooid en werd het project

voor gele lis afgewerkt. Een wetenschappelijke

publicatie en een vulgariserende publicatie zijn

momenteel in voorbereiding. Voor grote

lisdodde en riet zijn de analyses lopende.

Contactpersonen: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy

Dienstverlening aan derden

Naast een deelname aan tal van stuurgroepen

zoals VIWC, VLINA, TWOL, ICBM enz. werd advies en

informatie verstrekt aan diverse doelgroepen

rond biotoopherstel met het oog op de aanleg

van vispassages, paaiplaatsen,

natuurvriendelijke oevertrajecten, beplantingen,

inplanting van hydro-elektriciteitcentrales...

Verder werden enkele theses begeleid en werden

educatieve voordrachten verzorgd.

Contactpersonen: Daniel De Charleroy,

Hilde Verbiest en Saar Monden



Visteelt richt zich op het wetenschappelijk onderzoek

rond de teelt van inheemse. ecologisch waardevolle

zoetwatervissoorten. Eén van de hoofddoelen is het

ontwikkelen van teelttechnieken voor bedreigde

inheemse soorten en dit in het kader van het in stand

houden van de biodiversiteit in Vlaanderen. Er wordt

uitsluitend gekweekt met autochtone stammen.

Larvale teelt met geschikte voederorganismen,

ziekteproblemen. populatiegenetica, opkweek van

kwaliteitsvolle pootvis en waterkwaliteitscontrole iJv.

viskweek komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast tracht het Centrum voor Visteelt ook

zoveel mogelijk in te spelen op vragen van

verschillende doelgroepen (Provinciale

Visserijcommissies. universiteiten, private

teeltsector, ... ).

/

Visteelt
Productie van inheemse vissen
voor herbepotingen

Ook in 2000 werden in het kader van de

herbepotingen ecologisch interessante soorten

gekweekt die in de handel moeilijk of niet te

verkrijgen zijn en I of in Vlaanderen sterk in

aantal zijn afgenomen.

De productie van Snoekbroedjes verliep

grotendeels volgens plan (435.500 larven), aan de

. vraag naar zesweekse Snoek kon echter niet

volledig voldaan worden (24.278 stuks). Naast de

jaarlijkse routinematige kweek werd ook een

voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar de

intensieve opkweek van Snoeklarven tot

drieweekse Snoek. Tot op heden gebeurt de

opkweek tot zesweekse Snoekjes immers nog

altijd extensief in vijvers waardoor het resultaat

wisselend en de overleving vaak erg laag is.

De kweek van de Beekforel verliep aanvankelijk

vlot (105.000 broedjes). Problemen met de

waterkwaliteit tijdens de opkweek van de

forellen zorgden echter voor een lage productie.

Uiteindelijk konden er toch ongeveer 10.000

forellen geleverd worden aan de Provinciale

Visserijcommissies van Vlaams Brabant en

Limburg.

In de kwekerijen van Lozen en Rijkevorsel

werden op natuurlijke wijze 108 kg éénzomerige

(153.000 stuks) en 90 kg tweezomerige Kroes

karper (7572 stuks) geproduceerd.

Contactpersoon: Daniel De Charleroy
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Onderzoek ter ondersteuning
van soortherstelprogramma's

Op vraag van de Provinciale Visserijcommissies

vonden er preliminaire teeltexperimenten met

Serpeling en Kopvoorn plaats. Door organische

vervuiling, migratieknelpunten en biotoop

degeneratie is het verspreidingsareaal van deze

twee soorten de laatste decennia sterk

gekrompen. Aan de hand van specifieke teelt

technieken wordt getracht de bestaande

restpopulaties uit te breiden. Op langere termijn

kunnen deze ontwikkelde technieken dan ter

beschikking van de private teeltsector gesteld

worden zodat deze de teelt kan overnemen (zoals

dit reeds voor de teelt van Winde gebeurde).

Voor beide soorten kon er via artificiële

reproductie succesvol broed verkregen worden.

In het najaar werden z600 Serpelingen en

6674 Kopvoornen geoogst. Er werden ook

verkennende voederproeven uitgevoerd waarin

verschillende voeders getest werden op hun

bruikbaarheid in de intensieve opkweek van

larven. De resultaten hiervan zijn voor beide

soorten nog te beperkt om richtinggevend te

zijn, een uitgebreider wetenschappelijk onder

zoek is dan ook nodig om een basisproductie van

deze soorten te kunnen garanderen.

Contactpersoon: Daniel De Charleroy

Visteelt in functie van herintroducties

De Kwabaal, een toppredator van de

laaglandrivieren die zeer belangrijk is voor de

lokale ontwikkeling van een evenwichtige

visgemeenschap, is in Vlaanderen reeds meer

dan zo jaar uitgestorven. Het onbereikbaar

worden van typische paaigronden en een

verslechterde water- en habitatkwaliteit liggen

waarschijnlijk aan de basis hiervan. Aangezien

er momenteel aanzienlijke inspanningen

worden geleverd om deze knelpunten op te

lossen kan er in de nabije toekomst gedacht

worden aan een herintroductie van deze vis

soort. Over voldoende proefdieren beschikken is

één van de noodzakelijke voorwaarden voor een

geslaagde herintroductie. Daarom is in zooo

gestart met de opkweek van Kwabaallarven

onder gecontroleerde omstandigheden.

Toediening van de juiste startvoeding is daarbij

van cruciaal belang. Uit de experimenten is

gebleken dat ééncellige algen en kleine

zoöplanktonorganismen, in het bijzonder

zoetwaterrotiferen (Brachionus calyciflorus),

uiterst geschikt zijn als voeding gedurende de

eerste levensdagen. Het massaal produceren van

de geschikte planktonsoorten blijft dan ook een

belangrijke uitdaging vormen binnen dit

project.

Aangezien Kwabaallarven in Oost-Europa enkel

extensief worden opgekweekt in vijvers (met

slechts 5 % overleving), werd in een bijkomend

onderzoek nagegaan of bepaalde factoren, zoals

het aantal dagen voorstrekken en het verstrek

ken van verschillende soorten prooivis, de groei

en de overleving van de larven tijdens de verdere

opkweek (tot éénzomerige Kwabalen) kunnen

beïnvloeden.

Daarnaast werden in 2000 ook enkele pre

liminaire voedselproeven uitgevoerd met

verschillende levende en artificiële voeders met

de bedoeling inzicht te krijgen in de voedsel

behoeften en -voorkeuren van jonge Kwabalen.

Contactpersonen: Alireza Shiri Harzevili en

Daniel De Charleroy

Kwabaal



Monitoring van de waterkwaliteit
iJ.v. de visteelt

Vanaf juli 2000 werd gestart met de monitoring

van de waterkwaliteit in het Centrum voor

Visteelt. De bedoeling is om dit gedurende een

aantal jaren te volgen om de toestand op de

kwekerij door en door te kennen en zo bij

problemen met de waterkwaliteit preventief te

kunnen optreden en niet enkel curatief zoals dat

nu het geval is.

Contactpersonen: Daniel De Charleroy en

Inne Vught

,

/

Genetische karakterisatie
van vispopulaties

In 2000 werd in samenwerking met de

KULeuven het onderzoek naar de populatie

genetische kenmerken van Snoek, Kopvoorn en

Beekforel in openbare waters in Vlaanderen

verdergezet. De resultaten worden regelmatig op

vergaderingen voorgesteld.

Contactpersonen: Daniel De Charleroy

SS
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Dienstverlening aan derden

Hier werd vooral advies verleend bij de viskweek

van inheemse soorten, vissterfte, waterkwaliteit

en algenbestrijding. Door de interesse voor het

leefmilieu is er een toenemende vraag naar

educatie. Het Centrum voor Visteelt verzorgde in

2000 verschillende educatieve rondleidingen

voor scholen en andere verenigingen.

Vanuit de U.LA. werd beroep gedaan op het

centrum voor Visteelt voor het begeleiden van
een eindejaarsstudent.

Contactpersoon: Daniel De Charleroy
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Het 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. Tot 1 april werden de taken ingevuld

door 2 wetenschappelijke attachés in tijdelijk verband

en was de cel werkzaam voor 4 provinciale

visserijcommissies. i.c. Vlaams Brabant. limburg.

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Vanaf 1 april

wordt deze taak ingevuld via de Provinciale visserij

commissies. De lopende zaken worden verder

opgevolgd door de 2 statutaire wetenschappers van

de Afdeling Visstandbeheer.

/

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

Het Instituut fungeerde als trekker van het

actiepunt 116 "Ecologische inpassing van de

binnenvisserij" in het MINA-plan 2 van

Vlaanderen. Er werd actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de stuurgroep van het TWOL

onderzoeksproject "Afstemming van de

bevissing op het natuur- en waterbeleid"

(studie L.u.c.) en de werkgroep "Visteelt en

herbepotingen" (bespreking herbepotings

strategie en exoten) van het Centraal Comité van

het Visserijfonds. Als onderbouwing voor een

gebiedsgerichte inpassing van visserij-activitei

ten werden de eerste stappen ondernomen om

een visserijdatabank te ontwikkelen.

Contactpersonen: C1aude Belpaire en

Daniel De Charleroy

Ganzepoot (Ijzermonding) te Nieuwpoorr waar de jaarlijkse

monitoring van de glasaaloprrek gebeurt.
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Medebeheer in hengel regio's

Binnen het huidige visserijbeleid wordt meer en

meer de nood geuit naar vernieuwde structuren

voor de openbare visserij. 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 medebeheerstructuren en hengelregio's

onderzocht. Een wetenschappelijke onder

bouwing van het visserijbeheer als basis voor de

werking van geregionaliseerde medebeheer

commissies wordt als noodzakelijk ervaren.

Om een structuur op te stellen die richting moet

geven aan de betrokkenheid van de plaatselijke

vissers en vissersverenigingen bij het visserij

beleid werd een onderzoeksvoorstel "Mede

beheer in de openbare visserij" ingediend. Dit

TwoL-project dat wordt uitgevoerd door L.U.C. en

E.B.G. werd opgestart in 2000 en het Instituut

zetelt in de stuurgroep.

Contactpersonen: C1aude Belpaire en

Daniel De Charleroy

Herstel of J>ehoud van het visbestand

Om tot een ecologisch verantwoorde en duur

zame visstand te komen, rekening houdende

met het betreffende water (kwaliteit, ecologie,

structuur, hengeldruk...), werden herbepotings

plannen voor 2001 opgesteld en wetenschappe

lijk onderbouwd in functie van een ecologische

inpassing van de visserij.

Specifiek met betrekking tot paling werd de

jaarlijks glasaaloptrek naar de IJzer gemonitord.

In 2000 werd de monitoring van de glasaal

migratie in Vlaanderen verdergezet (verspreiding

enquête - het plan "Glasaal"). Het systematisch

samenbrengen van meldingen over glasaal

migratie heeft als doel 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: Claude Belpaire en

Daniel De Charleroy

Communicatie, sensibilisatie
en dienstverlening aan derden

Meerdere visserijontwikkelingsplannen en

visserijkundige inrichtings- of beheerplannen

werden opgevolgd. Er werd advies gegeven aan

verschillende instanties over visstandbeheer,

biotoopinrichting en visserij (pvc's, advies

nachtvisserij, advies beheer van aalscholver

populaties, ...). Er werd deelgenomen aan

verschillende stuur- en werkgroepen zoals de

bekkencommités, promotie en voorlichting

hengelsport, kweek van water- en oeverplanten

en de cursus visstandbeheer te Meilegem werd

mee georganiseerd. De visserij-excursies van de

pvc's werden door het Instituut begeleid.
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Ondersteunend onderzoek
in het kader van jacht en
faunabeheer

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

diverse aspecten opgenomen die, al dan niet

rechtstreeks. betrekking hebben op jacht en beheer

van dierpopulaties. Daarbij worden 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.

Het project ter be~eleidingvan de werking en

erkenning van de wildbeheereenheden (WBE's),

gestart in augustus '99, raakte, mede dankzij de

inschakeling van een technisch medewerker, volop

op dreef.

Daarnaast levert het Instituut via afvaardiging in

stuurgroepen o~k bijdragen in het onderzoek over en

bij e aanpak van habitatversnippering

(connectiviteitsmodellen: VLINA-project UA/KUL/IN,

diverse concrete ontsnipperingsprojecten

AMINAl.... ). 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), evaluatie

bestrijding van kraaiachtigen (KBIN) en verkennend

onderzoek naar het Viraal Haemorrhagisch Syndroom

bij Wild konijn (CODA).

Op vraag van de administratie en/of de minister werd

ten.slotte over diverse onderwerpen m.b.t. jacht en

faunabeheer. in het bijzonder over zoogdiersoorten

duiding of advies verleend.

Afwegingskader {her)introducties

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

als actieverantwoordelijke van actie 117: Eén

afwegingskader opstellen voor de introductie van

gewijzigde en vreemde biota (thema 'Verlies aan

biodiversiteit') werd verder de coördinatie

gedaan binnen de bestaande ad hocwerkgroep.

Op basis van de reeds eerder opgestelde en

plenair besproken discussieteksten werd een

voorstel van beslissingssleutel uitgewerkt, zowel

voor wat (her)introducties betreft al voor het

beheer van exoten. Het onderscheid tussen

introductie (van een vreemde soort) en

herintroductie (oorspronkelijk voorkomende

maar verdwenen soort) wordt daarbij

beschouwd als zijnde gradueel, en dit vanuit

zowel geografisch als genetisch oogpunt. Met

deze werkgroep werd tevens interactief de

parallel-lopende juridische studie over dit

onderwerp gevolgd en begeleid. In deze studie,

uitgevoerd door juristen gespecialiseerd in

milieuwetgeving, werden de mogelijkheden,

beperkingen en randvoorwaarden voor de

juridische implementatie van een wenselijke

regelgeving op het vlak van (her)introducties

afgelijnd en teruggekoppeld naar de ontworpen

beslissingssleutels.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

61

Canadese gans: duurzaam oogsten of

als ongewenste exoot elimineren?

(Foto: Rollin Verlinde)



Standaardisering en verwerking
van de basisgegevens van de
wildbeheerplannen
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Het vorige werkjaar van het 'WBE'-project werd

gekenmerkt door de voorbereidingen voor het

uittesten van de tellingsmethoden. Voor elk van

de gekozen diersoorten - Haas, Patrijs en Ree

werd een startvergadering gehouden met de

deelnemende WBE'S. Hier werd bepaald welke

methode uitgetest zal worden en hoe. In de loop

van het jaar werd vervolgens, door terrein

bezoeken, voordrachten en het aanleveren van

kaartmateriaal, op het terrein alles klaargemaakt

voor de tellingen die in het voorjaar van 2001

plaatsvinden.

De resultaten van de voorjaarstellingen en

afschotcijfers van het kalenderjaar 1999 werden

verwerkt in een databank en samengebracht met

de GIs-databank van de WBE'S. In het totaal

stuurden 90 WBE'S jaarstatistieken in en zijn

actueel reeds voor IlO WBE'S de buitengrenzen

opgenomen in het GIS-systeem. Hierdoor is ook

een uniforme beschrijving van deze IlO WBE'S

mogelijk geworden. Voor 69 WBE'S waren zowel

de buitengrenzen als de jaarstatistieken aan

wezig. Bijgevolg kon voor een gebied van meer

dan 450.000 ha een verwerking van de resultaten

van het jachtseizoen en van de voorjaars

tellingen opgemaakt worden. De jaarlijkse

verwerking van de afschotstatistieken en van

gestandaardiseerde voorjaarstellingen moet de

basis vormen voor een wetenschappelijk

verantwoord jachtbeheer op het terrein en een

bijdrage leveren voor een gefundeerd fauna

beleid in het algemeen. De eerste resultaten van

deze verwerking verschenen in het tijdschrift

van de Koninklijke St.- Hubertusclub van België.

Frequent overleg met AMINAL en de verschillende

doelgroepen betrokken bij het wildbeheer in

Vlaanderen vormt een derde belangrijk luik van

het project.

Contactpersoon: Jim Casaer

Voor 110 WBE's zijn de buitengrenzen reeds opgenomen

in het GIS-systeem
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De verderzetting van het onderzoek naar de

verspreiding, de ecologie en de populatiedynamiek

van de marterachtigen en de Vos vormde in 2000

opnieuw een hoofditem binnen dit thema. Daarbij

wordt voor een deel tegemoet gekomen aan het

ontbreken van enige traditie inzake onderzoek van

inheemse zoogdieren en de daaruit voortvloeiende

kennishiaten (monitoring).

Voor de marterachtigen geldt dat verschillende

soorten goede indicatoren zijn voor de kwaliteit van

specifieke habitats en van hun inbedding in een

ruimere landschappelijke context. Gezien zij van

nature vaak een relatief lage dichtheid hebben (grote

territoria). is het opbouwen van leefbare populaties

immers alleen mogelijk op het niveau van

landschappen of ecoregio's. Het duurzaam aanwezig

zijn van deze soorten geeft dan ook uitdrukking aan

het functioneren van landschappen in termen van

ecologische infrastructuur. conneetiviteit,

permeabiliteit. versnippering. barrières,... Zij gelden

dus als één van de belangrijkste doelsoortengroepen

waarvoor actueel ontsnipperingsmaatregelen

(ecotunnels, rasters, ... ) worden genomen, en zij

biede~ mogelijkheden tot evaluatie van de

effectiviteit van dfze maatregelen. Tegelijk bezetten zij

als toppredatoren een belangrijke ecologische niche.

Dit vereist een duurzaam prooiaanbod, maakt hen

kwetsbaar voor accumulatie van toxische

contaminanten (rodenticiden,... ). terwijl zij daardoor

ook onvermijdelijk op diverse vlakken in confrontatie

(kunnen) treden met menselijke belangen (schade aan

pluimvee of jachtoogst).

In het geval van de Vos treden deze

belangenconflicten nog veel nadrukkelijker op,

waarbij zowel het jachtbelang. het

natuurbehoudbelang en het economisch belang

(sc~ade 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.

Monitoring en ecologie
marterachtigen

Via het vrijwilligersnetwerk verspreid over

geheel Vlaanderen werden in 2000 opnieuw een

groot aantal verkeersslachtoffers ingezameld.

Nadat in 1999 voor het eerst het voorkomen van

de Boommarter in Vlaanderen officieel kon

worden geregistreerd met de vondst van

3 dieren, werden er dit jaar opnieuw 2 binnen

gebracht. Eén van beide betrof een eerstejaars

mannetje, kennelijk nog aanw zi in het

ouderlijk territorium - waardoor meteen ook

voortplanting van de soort in Vlaanderen komt

vast te staan. In co-auteurschap met Nederlandse

collega's werd een analyse van alle beschikbare

recente en historische waarnemingen uit

zuidelijk Nederland en Vlaanderen samen tot

een artikel verwerkt. De verdere uitbreiding van

de Steenmarter leidde tot het organiseren van

een enquête bij de AMINAL-Wachters betreffende

de aard van eventuele schademeldingen. Deze

blijken voornamelijk aan de orde te zijn in

streken waar de soort reeds vanouds voorkomt

en bekend is. In hoofdzaak gaat het om schade

aan pluimvee (inclusief eierroof) en lawaai

hinder op zolders.

Bij de ingezamelde Bunzingen blijkt, op basis

van een eerste catalogering, het overgrote deel

mannetjes te zijn - in het voorjaar volwassen

dieren, in de nazomer vooral eerstejaars.

Volgens het eerder opgesteld protocol werd,

mede in het kader van 2 licentiaatsthesissen

dierkunde, op ca. 120 Bunzingen en ca.

150 Steenmarters een morfologisch-ecologisc .e

autopsie uitgevoerd (o.m. biometrie / voedsel

ecologie / populatieparameters), en verder ook

op een vijftigtal Dassen.

Met het oog op het ecologisch veldonderzoek

aan levende dieren (terreingebruik, sociale

organisatie,...) kon in het voorjaar nabij

Geraardsbergen een adult wijfje Steenmarter

worden gevangen en nadien gedurende een

beperkte tijd met behulp van radiotelemetrie

worden gevolgd.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge
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Steenmarter: prachtig roofdier,

notoire eierdief...

(Foto: Rollin Verlinde)
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Populatie-ecologisch onderzoek Vos

De volinventarisatie van het aantal beginnende

en geslaagde vossennesten in 2 proefgebieden

van elk 100 km 2 werd voortgezet volgens de

eerder beschreven methodiek. Deze aantallen

blijven in dezelfde grootte-orde (6-7 nabij Tielt

en 9-II in de Vlaamse Ardennen) en duiden op

een reeds ingetreden stabilisering. De inter

pretatie wordt evenwel bemoeilijkt door een

stijging van de (illegale) verstoringen (met

verhuizingen tot gevolg), vooral nabij Tielt.

Deze gebieden vertegenwoordigen een range van

'optimaal' naar 'marginaal' vossenbiotoop in

Vlaanderen, met voorbehoud voor het

Kempische landschapstype. Om daaraan

tegemoet te komen werd tevens een eenmalig

verkennend onderzoek gedaan naar het voort

plantingssucces in een beperkt proefgebied in

volle Kempen (Genk). De vossendichtheid blijkt

er niet speciaal hoger te zijn dan in de Vlaamse

Ardennen.

Op basis van de terugmeldingen (in totaal 41)

van gemerkte Vossen kon een eerste, voorlopige

analyse gemaakt worden van het dispersie

gedrag van vossenjongen. Daaruit blijkt o.m. dat

dispersie en vestiging in hoofdzaak reeds plaats

vindt gedurende het eerste najaar.

Op een tachtigtal ingezamelde dode dieren werd

een morfologisch-ecologisch gerichte autopsie

verricht. Verder werd een zestal voordrachten

over het onderzoek gegeven, alsook het eind

werk begeleid van een graduaatstudent.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

In en nabij de twee proefgebieden konden

41 nieuwe vossenjongen worden gevangen en

geoormerkt, waardoor het totaal voor de

onderzoeksregio op 167 komt. Tevens werd één

volwassen rekel gevangen en van een halsband

zender voorzien. Met het oog op het zenderen

van gevestigde Vossen werden nieuwe vang

technieken in gereedheid gebracht tegen de

winter 2000-200r. Daartoe werden o.m. een

aantal kunstburchten gemaakt, en werd er

voorzien in de huisvesting van twee tamme

vossenmoeren (lokkers).

Terugmeldingsafstanden (overleving> 4 mnd)

Jonge mannetjesvossen zwermen doorgaans verder uit

dan wijfjes
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Momenteel bevat de bibliotheek zo'n 8500

monografieën (boeken, rapporten, verhande

lingen, ...) en meer dan 300 tijdschriften (zowel

oude tijdschriften als lopende titels). De nieuw

binnengekomen werken en tijdschriften worden

onmiddellijk opgenomen in geautomatiseerde

databanken (COS/ISIS). De meeste werken zijn

voorzien van trefwoorden, toegekend met

behulp van de CAB-thesaurus voor Bosbouw en

de ASFA-thesaurus van FAO voor visstandbeheer

enlof een abstract, wat de opzoekmogelijkheden

ten goede komt. Daarnaast is de bibliotheek in

het bezit van twee bibliografische databanken

op CD-ROM, nl. één voor bosbouw (Treeco van CAB)

en één voor visserij (ABAFR van Nisc). Op de7e

databanken is alle wereldwijd verschenen

literatuur omtrent deze onderwerpen opge

nomen.

De bibliotheek werd in 1997 gereorganiseerd en

is inhoudelijk gecentraliseerd te Geraardsbergen,

maar fysisch verspreid over Geraardsbergen en

Groenendaal naargelang het onderwerp:

bosbouw (Geraardsbergen):

bosontwikkeling, bosecologie, selectie en

veredeling van bosboomsoorten,

standplaatsonderzoek, bosuitbreiding,

bosbescherming, houttechnologie en

-kwaliteit, ...

jacht en wildbeheer (Geraardsbergen)

visstandbeheer, visteelt en vispathologie

(Groenendaal)

werken van algemene aard (Geraardsbergen):

ecologie, genetica, plantkunde, statistiek, ...

De bibliotheek

De bibliotheek is zowel toegankelijk voor de

interne medewerkers als voor externe

gebruikers. De eigen personeelsleden zijn

rechtstreeks via hun eigen werkstation via het

intranet verbonden met de digitale catalogus van

de bibliotheek. Externe gebruikers kunnen niet

uitlenen. Er zijn voor deze groep wel consultatie

en kopieerfaciliteiten voorhanden.

Sinds eind 1999 maakt de bibliotheek van het

Instituut deel uit van het Flanders Environ

mental Library Network FELNET, een samen

werkingsverband van de belangrijkste milieu

documentatiecentra in Vlaanderen. Het doel is

de gebruikers wegwijs te maken in het zoeken

,
I
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naar milieu-informatie. De bibliotheekdatabank

is te consulteren op volgend adres:
hu :JJwwwJelnet.or J. Vanaf oktober 2000 is de

bibliotheek lid van 'Impala'. Impala is het

Belgische elektronische systeem voor document

bestelling en -leverantie. Dit systeem zorgt voor

het elektronisch verzenden en het beheren van

aanvragen voor interbibliothecair leenverkeer.

Op 3 maanden tijd werden reeds I I 2 artikels via

deze weg aangevraagd.

Contactpersoon: Bart Goossens

Biometrische en methodologische
ondersteuning

Ecologisch onderzoek vergt heel veel veldwerk.

Om deze inspanningen maximaal te laten

renderen, is het zinvol veel zorg te besteden aan

het ontwerp van de gegevensverzameling, de

verwerking van de metingen en de interpretatie

van de resultaten. Een statistische en methodo

logische invalshoek kan hierbij een belangrijke

ondersteunende en kritische rol vervullen.

Hiervoor is er op het Instituut sinds halfweg

2000 een centrale ondersteuning.

Deze inbreng situeert zich op twee niveau's.

Enerzijds is er een structurele aanpak, waarbij

het de bedoeling is het potentieel te verbeteren,

ondermeer door een gerichte aankoop van

statistische software en handboeken. Anderzijds

is er de persoonlijke adviesverlening en

begeleiding van de onderzoekers. Hierbij is een

belangrijk accent de ontwerpfase om de evidente

reden dat een foutieve gegevensverzameling

moeilijk achteraf gecorrigeerd kan worden.

Belangrijke projecten waren het ontwerp van

een experiment voor een optimaal ontwerp van

een vispassage in het Waterbouwkundig

Laboratorium in Antwerpen, de verwerking van

de literatuurgegevens over het historisch

voorkomen van vissen, een eerste analyse van

een observationele studie i.V.m. het dispersie

gedrag van de vos, nazicht van een ontwerp voor

een bekalkingsproef in het Pijnven en een

analyse van de morfologische kenmerken van

Zwarte populier.

Contactpersoon: Paul Quataert



Uitbouw van de GIS-cel

De Gis-cel heeft een ondersteunende rol voor de

projecten binnen de onderzoeksopdracht

standplaatsonderzoek alsook voor de andere

onderzoeksopdrachten. Standplaatsonderzoek is

de facto ruimtelijk verankerd waarbij

ruimtelijke variatie een belangrijke rol speelt en

zich vertaalt in variatie in de bossamenstelling

en bosstructuur (bosecologie en -behandeling),

alsook de stabiliteit en vitaliteit (bosbescher

ming) van bosbestanden. 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 verwerking van

geografische gegevens. De opbouw van relevante

GIs-databanken in functie van het bosbouw

onderzoek is een essentiële op<iracht. Ook de

ontwikkeling van gebruiksvriendelijke

bevragingsmechanismen en de productie van

thematische kaarten behoren tot de opdracht

van de Gis-cel.

In dit kader werd dit jaar de bestaande Gis-server

vervangen door een nieuwe, bijzonder krachtige

machine, waardoor het GIs-werk op een meer

performante manier kan uitgevoerd worden.

Het voorbije jaar werd de eerste van de GPS

ontvangers ge-upgraded waardoor plaats

bepaling op he ' terrein sneller en accurater

verloopt.

Bedoeling was dat dit jaar onderzocht werd op

welke manier de nieuwe hoge resolutie

satellietbeelden (IKO os) konden helpen bij het

inwinnen van ruimtelijke gegevens in functie

van het bosbouwonderzoek. Daartoe werd een

krachtig beeldverwerkingspakket aangekoch t.

Door de vrij slechte zomer kon er slechts op

7 oktober een wolkenvrij beeld gemaakt worden

van het Zoniënwoud. Dit beeld zal in 200r

geanalyseerd worden. Tenslotte geeft de GiS-Cel

technische ondersteuning aan zowat alle onder

zoeksthema's. Vaak gaat het om het 'ad hoc'

oplossen van problemen ofhet programmeren

van functionele AML en Avenue routines.

Een groot deel van de verworven gegevens

worden in verwerkte vorm ingebracht in

databanken die geregeld aangevuld worden. De

DredGis-databank (inventarisatie van de bagger

gronden in Vlaanderen) en de HIBBoD-databank

(historische bosbodems, gemaakt in opdracht

van AMINAL, afd. Bos & Groen) zijn momenteel

beschikbaar op CD-ROM en kunnen via een

interactieve ArcView toepassing geraadpleegd

worden. Momenteel wordt de on-line raad

pleging via Internet voor de DredGis-databank

uitgewerkt en getest.

Contactpersoon: Raf Lauriks

horizontale ondersteuning

en laboratoria

De gis-databank DredGis

binnenkort op het internet
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Bodemkundig en analytisch
laboratorium

In 1997 werd aan het Instituut gestart met de

oprichting van een bodemkundig en analytisch

labo. In de loop van 2000 werd de automatische

titratie-installatie voor de bepaling van pH en

geleidbaarheid op punt gesteld zodat deze

metingen niet langer manueel dienden te

gebeuren en er zo een enorme tijdswinst geboekt

werd. De geselecteerde TOe-installatie werd

aangekocht en momenteel zijn de opleidingen

en het op punt stellen volop aan de gang.

Voor volgende projecten werden chemische en

fysische analyses uitgevoerd:

Inventarisatie baggergronden: analyse van

bodem- en bladstalen.

Bosinventarisatieproject: analyse van

strooisel- en bodemstalen, fysische analyses

zoals pF-curve, indringingsweerstand en

textuur werden bepaald op alle bodemstalen.

EU LIFE project vegetatieconcurrentie

plantsoen: chemische analyse van bladstalen

uit Rhodesgoed en Huweynsbossen,

chemische en textuuranalyses van de

bodemstalen.

Project bodemvariatie: chemische en fysische

analyse van strooisel- en bodemstalen.

Bepaling van stikstofgehalte en gehalte aan

zware metalen en macro-elementen in de

bladstalen genomen in verschillende boom

kwekerijen om normale waarden te kunnen

definiëren.

Tijdens het voorbije jaar werd de nadruk gelegd

op de afwerking van de strooisel- en bodem

stalen van het bosinventarisatieproject.

Daarnaast werden ook analyses uitgevoerd voor

de onderzoeksopdrachten Bosbescherming, en

Behoud en gebruik van Genetische Bronnen in

de bosbouw. Ook voor de meettoren in

Brasschaat waar luchtkwaliteit wordt opgevolgd,

worden in het labo standaarden aangemaakt om

de meettoestellen te kalibreren.

Contactpersoon: Carine Buysse

Laboratorium voor in1vitro1cultuur

Het Instituut beschikt sinds een tweetal jaren

over een in vitro labo. Met de in-vitro-techniek

kan men plantenmateriaal (o.a. knoppen en

zaden) in steriele omstandigheden op een

kunstmatige voedingsbodem opkweken waarbij

de groeicondities (licht, voedingsbodem en

temperatuur) gecontroleerd zijn.

Het labo is ingericht met een ruimte waar de

voedingsbodem gemaakt en geautoclaveerd

wordt, een groeikamer waar het planten

materiaal opgekweekt en bewaard wordt en een

laminaire airflow waarin het steriele werk

gebeurt. Het labo is uitgerust met een overdruk

om de ruimte zo steriel mogelijk te houden. In

de groeikamer heeft men de abiotische factoren

onder controle. Zo wordt het aantal uren licht

door middel van een tijdschakelaar ingesteld en

de temperatuur constant gehouden op

gemiddeld 23 graden. De samenstelling van de

voedingsbodem waarop de planten groeien kan

aangepast worden aan de groei-eisen van de

plant.

Aangezien het plantenmateriaal (steriel)

afgesloten wordt van de omgeving moet men

aan de voedingsbodem voldoende voedings

stoffen (macro- en micronutriënten, vitaminen,

s.uiker en producten om de pH te regelen)

toevoegen. Om de invloeden van buitenaf

(schimmels, besmettingen) zo veel mogelijk te

beperken worden de planten eerst in serre

opgekweekt. Van deze planten worden de

jongste scheuten geïsoleerd en steriel gemaakt.

Dit kiemvrij maken gebeurt in verschillende

stappen in de laminaire flow waarbij het

in-vicrovermeerdering van populier



materiaal gedompeld wordt in een verdunde

oplossing van bleekwater en steriel spoelwater.

Nadien wordt het steriele materiaal op een

voedingsbodem in cultuurbuizen gezet.

Via in vitro is het mogelijk om bepaalde klonen

onbeperkt te bewaren en te vermeerderen.

Ook te vroeg afgevallen zaden die in de natuur

zouden verloren gaan worden via in vitro tot

kieming gebracht. Dit proces wordt embryo

rescue genoemd. Het Instituut bezit een collectie

van een 30-tal klonen van Populus canescens

(Grauwe abeel) en een 20-tal klonen van olmen

die moeilijk te stekken zijn.

Contactpersoon: Linda Meiresonne

.
/

laboratorium wildbeheer

Het laboratorium voor wiJdbeheer is erop

gericht autopsieën uit te voeren op dieren en

bepaalde aspecten daarvan verder te kunnen

onderzoeken. Volgende infrastructuur is o.m.

aanwezig:

diepvrieskamer (-22 0c) met volume van

ca. Ia m3

ultravriezer (- 85 0 C) met volume van

300 liter

autopsietafel met toebehoren (o.a. twee

operatielampen, microscoop en binoculair)

laminair flow (steriele werkruimte)

maceratiebad (ontvlezen van skeletdelen)

precisiezaag (tandcoupes voor leeftijds

bepaling)

De activiteiten zijn in de praktijk vooral gericht

op het uitvoeren van 'ecologische' autopsieën

(en geen veterinaire), waarbij populatie

parameters (leeftijd, geslacht, conditie, voort

plantingsstatus), biometrische data en diverse

stalen worden verzameld. Van de verzamelde

stalen worden sommige in het labo zelf verder

verwerkt (bijv. analyse maaginhouden), andere

elders (bv. infestatie vossenlintworm).

Contactpersoon: Koen Van den Berge

71
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Laboratorium voor toegepast
moleculair genetisch onderzoek

Het labo voor toegepast moleculair genetisch

onderzoek voerde in 2000 hoofdzakelijk

ondersteunend onderzoek uit in kader van het

gebruik en behoud van genenbronnen in de

bosbouw. Isozym en DNA-analysen uitgevoerd op

Populier en Wilg droegen bij tot het oplossen

van taxonomische vraagstellingen, kloon

identificatie en diversiteitsstudies. Onder het

thema "gebruik en behoud van genenbronnen in

de bosbouw" wordt uitgebreider ingegaan op

deze activiteiten.

Ter ondersteuning van het onderzoek naar de

ecologie van marterachtigen werd een bijdrage

geleverd tot het conceptualiseren van een

onderzoeksproject betreffende het gebruik van

moleculaire merkers in de studie van de

populatie-ecologie van de bunzing. De

ondersteunende rol van het labo voor toegepast

moleculair genetisch onderzoek zal zich in de

toekomst verder uitbreiden over verschillende

onderzoeksthema's: in eerste instantie wordt

gedacht aan het verder toepassen van deze

technieken in het populatie onderzoek van

bomen en struiken en het faunaonderzoek.

Contactpersoon: An Vanden Broeck







Bosbouw
Behoud en gebruik
van genetische bronnen
in de bosbouw
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Belgica 107, N· 112000, pp. I6-1I.
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Boerjan, W., zooo. Phenylcoumaran

benzylic ether reductase, a prominent
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lignifying cells. anta, ZI I, pp. 50Z -509.
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Belgiurn. In Proceedings of the second
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Birmensdorf, Switzerland, June 3-6, 1999.

Steenackers, M., zooo. Breeding and

selection of poplars for resistance to

M.larici-populina. In Report of the Belgian

Poplar Commission (period 1996-1999) to

the Zrst Session of the International

Poplar Commission, FAO.

Steenackers, M. et al., zooo. Studie van de

verspreiding en de epidemiologie van de

watermerkziekte bij wilg in Vlaanderen.

Onderzoeksopdracht B&G/Z3/I998.

Wetenschappelijk activiteitenverslagen

van het derde (01-10-99/31-03-00) en het
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Storme, V. et al., zooo. Moleculair

genetisch onderzoek ter ondersteuning
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IBW. Onderzoeksopdracht [BW/3/1998.

Halfjaarlijkse verslag december I999-mei

zooo.

Van Langenhove, G., Bogataj, T.,

De Cuyper, B., Muys, B., zooo.
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Eindrapport.
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September zooo.
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Region. In: Report of the Belgian
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z1th session of the international Poplar

Commission, Portland, September zooo.

Van Slycken, J., Meiresonne, L., Thomas,
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Portland, sept. zooo.
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Conservation of poplar genetic resources.
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Report of the Belgian Commission, period

1996-1999 to the zrth session of the

international Poplar Commission,

Portland, September zooo.
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congress of the European Foundation for

Plant Pathology. Taormina,ltaly,

September 18-zz, zooo.

Steenackers, M., Maes, M., Van Slycken, J.,
zooo. Spread and epidemiology of

watermark disease of arborescent

willows. Abstract presented at the 52nd

International Symposium on Crop
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P., zooo. The spread of watermark disease

Brenneria salicis in arborescent willows in
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Session of the International Poplar
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Van Slycken, J., zooo. Actual situation of
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watermark disease in arborescent willows
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Oregon, International Poplar
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Commission, North Central Research

Station USDA Forest Service, St. Paul,

Minnesota.

Vanden Broeck, A., Van Slycken, J.,

Halfmaerten, D., Depraeter, D., zooo.

Isozyme polymorphism in the Belgian
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Collection. Oregon, International Poplar
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Minnesota.
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Gemeenschap, AMINAL, Instituut voor
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Van Den Meersschaut D (2000). Overzicht
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gebied. Instituut voor Bosbouw en
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(B), Advies Bb A2000.005.
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Flo.Wer v.z.w.lInstituut voor Natuur

behoud/Nationale Plantentuin van
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afforestation in Flanders: methodology,
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Meersschaut D., Vandekerkhovc K. &

De Vos B. (2000) Beetle diversity and

forest characteristics in Flanders
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Iguassu, Brazilië, augustus 2000.

Desender K., De Bakker D., Versteirt V.,

De Vos B., Van Den Meersschaut D. &
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diversity and assemblages from forests in

Flanders: a baseline study forests in

Flanders: a baseline study.

Poster gepresenteerd op het World
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[guassu, Brazilië, augustus zooo.
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Gemeenschap.

De Vos, B., 2000. Advies inzake bebossing
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(perceel Rendelaer). (BW Bb A ZOOO.OI.
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Samyn, J., zooo. Benelux Life Project
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van bos en infrastructuurgroen tegen te
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verslag, zooo, 15-36.

Samyn, J., zooo. Benelux Life Project
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platen vs andere technieken om concurre

rende vegetatie bij aanplanting van bos en

infrastructuurgroen tegen te gaan.

Interim Report, Technical Report, zooo.

Samyn, J., zooo. Het gebruik van mulchen
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Samyn, J., De Vos, B., 2000. Technieken
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Instituut voor Bosbouw & Wildbeheer,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
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methode. Februari zooo. Instituut voor

Bosbouw & Wildbeheer, Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap. IBW Bb R
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Vandecasteele B., De Vos B., Lauriks R. &

Buysse c., zooo. Baggergronden in

Vlaanderen. Baggergronden in de West
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Wildbeheer, Ministerie van de Vlaamse
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Instituut voor Bosbouw & Wildbeheer,
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langs de Bovenschelde. December zooo.

In opdracht van Administratie Water
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Vandecasteele B. & Samyn J., zooo.

Het gebruik van dGPS aan het IBW.
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zooo.005
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integration. In: R.J.M. Ceulemans,

F. Veroustraete, V. Gond and J.B.H.F.
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Publishing bv, The Hague, The
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Visstandbeheer en binnenvisserij
Vispopulatie,onderzoek

PUBLICATIES
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water 1999, Erembodegem, Vlaamse

Milieumaatschappij, 2000.

RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Simoens 1. Verslag van het Internationaal

Symposium "Management and Ecology of

Lake and Reservoir Fisheries", Huil, UK

10-14 april 2000. IBw.Wb.v.c.OO.34 (a)

Simoens 1. Verslag van de internationale

workshop "Food web effects of fish in

lake ecosystems", Rheinsberg, Linow,

Duitsland 31 mei· 3 juni zooo,

IBw.Wb.v.c.OO·35

Van Thuyne, G., De Charleroy, D. en

Belpaire, c., zooo. Visbestandsopnames

op de Motte en de Winge (1999).

IBw.Wb.v.IR.zooo.85

Van Thuyne, G., Denayer, B., Samsoen, L.

en Belpaire, c., 2000. Visbestandsopnames

op het Afleidingskanaal van de Leie of hpt

Kanaal van Schipdonk Oost-Vlaanderen

en West-Vlaanderen (1999).

IBw.Wb.v.IR.zooo.86

Van Thuyne, G. en Belpaire, c., zooo.

Visbestandsopnames op het Kanaal van

Dessel naar Schoten, 1998 en 1999.

IBW.Wb.V.IR.zooo.87

Van Thuyne, G., Denayer, B., Samsoen, L.

en BelpaiIe, c., zooo. Visbestandsopnames

op het Kanaal van Gent naar Oostende,

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

(I998).IBW.Wb.v.IR.zooo.88

Van Thuyne, G., Denayer, B. en Belpaire, c.,
zooo.Visbestandsopnames op het Kanaal

van Roeselare naar de Leie West

Vlaanderen (1998). IBw.Wb.v.IR.zooo.89

Van Thuyne, G. en Belpaire, c., zooo.

Visbestandsopnames op de zijbeken van

de Boven-Zeeschelde, Oost-Vlaanderen

(1998) IBW. Wb.V.IR.ZOOO.90

Van Thuyne, G., Belpaire, C. en Beyens J.,

zooo. Visbestandsopnames op het Kanaal

van Beverlo, Limburg en Antwerpen

(I999)·IBW.Wb.v.IR.ZOOO·9 I

Van Thuyne, G., Denayer, B. en Belpaire, c.,
2000. Visbestandsopnames op de

Bergenvaart, West-Vlaanderen (1998)

IBw.Wb.v.IR.ZOOO·9Z.

Van Thuyne, G., Denayer, B. en Belpaire, c.,
zooo. Visbestandsopnames op het Kanaal

van Duinkerke naar Nieuwpoort, West

Vlaanderen (1999) IBW.Wb.v.IR.ZOOO·93,

8 p.

Van Thuyne, G., Denayer, B. en Belpaire, c.,
2000. Visbestandsopnames op enkele

waterlopen behorende tot de Polder

Noordwatering Veurne, West-Vlaanderen

(1999) IBw.Wb.v.IR.ZOOO·94

Van Thuyne, G., Belpaire, C. en Beyens J.,

zooo. Visbestandsopnames op de

Wateringen van Lommel, Limburg (1997).

IBw.Wb.v.IR.zOOO·95

Van Thuyne, G., Samsoen, L. en

Belpaire, c., zooo Visbestandsopnames

op het Kanaal van Stekene, Oost

Vlaanderen (1998) IBW.Wb.v.IR.ZOOO.96

Van Thuyne, G., Denayer, B., Samsoen L.

en Belpaire, c., zooo. Visbestands

opnames op het Leopoldkanaal, Oost-

Vlaanderen en West-Vlaanderen (1997).

IBW.Wb.v.IR.ZOOO.97, rr p.

Van Thuyne, G., Belpaire, c., Breine,

J.,Beyens J. en Decharleroy, 0., zooo.

Visbestandsopnames op de Dijle (1999).

IBW.Wb.v.lR.2000.98, 10 p.

Van Thuyne, G. en Belpaire, c., zooo.

Visbestandsopnames op de Leyloop

(1998). IBW. Wb. V.IR.zooo·99, 5 p.

Van Thuyne, G., Denayer, B., Samsoen L.

en Belpaire, c., zooo. Visbestands

opnames op de Poekebeek, Oost

Vlaanderen en West-Vlaanderen (1999).

IBW.Wb.v.IR.ZOOO.IOO, 6 p.

Van Thuyne, G., Belpaire, C. en Beyens J.,

zooo. Visbestandsopnames op de Grote

Laak en zijbeken Limburg en Antwerpen

(1999)· IBW.Wb.v.IR.ZOOO.IOI, 7p.

Van Thuyne, G. en Belpaire, c., 2000.

Visbestandsopnames op de zijbeken van

de Dender, Oost·Vlaanderen (april 1997).

IBW.Wb.V.IR·99·8z

Van Thuyne, G. en Be!paire, c., zooo.

Visbestandsopnames op de zijbeken van

de Zenne, Vlaams Brabant en Antwerpen

(1997 en 1998). IBw.Wb.v.IR.ZOOO.I03.

Van Thuyne, G., Samsoen, L. en

Belpaire, c., 2000. Visbestandsopnames

op de Oude Durme, Hamme, Oost

Vlaanderen (1999). IBW. Wb.V.IR.ZOOO.I04

Van Thuyne, G., Denayer, B. en

Belpaire, c., zooo. Visbestandsopnames

op de oude Leiearm Bavikhove, Wesl

Vlaanderen (1998). IBw.Wb.v.IR.ZOOO.I05

Van Thuyne, G., Yseboodt, R. en

Belpaire, c., 2000. Visbestandsopnames

op het Groene Wiel, Hingene, Antwerpen

(1998),. IBW. Wb.V.IR.ZOOO.I06

Van Thuyne G., Monden S. en Shiri H.

Verslag van het Internationaal

Symposium 'Freshwater fish

conservation: options for the future',

Albufeira, Portugal, 30!IO!Zooo-4!rr!zooo.

IBw.Wb.v.c.ZOOO·39
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Vis, en milieukwaliteit

PUBLICATIES

Belpaire, c., Smolders, R., Vanden

Auweele, 1., Ereken, D., Breine, J., Van

Thuyne, G. en F. OlIevier., 2000. An Index

of Biotic Integrity characterizing fish

populations and the ecological quality of

Flandrian water bodies. Hydrobiologia

434: 17-33, 2000

Breine, J., Sirnoens,l., Belpaire, c.,
Roset, N., Goffaux, D., Goethals, P.,

Van Liefferinghe, c., Ereken, D. en

G. Verhaegen, 2000. Zijn referenties

noodzakelijk voor het evalueren van de

ecologische waterkwaliteit van Vlaamse

waterlopen? Referentiebeeldendag,

Necov, 14 november 2000.17 pp.

Roset N, Goffauw D., Breine J.,

De Leeuw J., Demol T., OberdorffT.,

Belpaire C. en Kestemont P. Index of

biotic integrity for a European river basin,

the Meuse: com parison of two methods

tot characterize reference conditions. In:

Bulletin of the North Americain

Benthological Society, 48 th Annual

meeting, Keystone Resort, Colorada: May

28-juni I, 2000. Spring 2000 volume 17

n° I, 254 pp. IBW.Wb.BR.2000·54

Van Liefferinghe, c., Simoens,l., Breine,

J.J, Belpaire, c., Ereken, D., Goethals, P.en

G. Verhaegen, 2000. Seasonal effects on

the index of Bioyic Integrity, do we need

seasonal references? In Symposium on

Biodiversity: From genes to landscapes

13-15 December 2000, Louvain-la -Neuve,

Abstracts. 36 pp.

RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Belpaire C. en Van Thuyne G. Nota van

het Instituut voor Bosbouw en Wild

beheer naar aanleiding van de

parlementaire vraag van de heer Johan

Malcorps omtrent de vervuiling op het

Kanaal Dessel-Schoten (vraag nr. 7I van

22 december 1999). IO januari 2000.

IBw.Wb.AOV.2000.066

Belpaire C. en Van Thuyne G. Nota van

het Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer naar aanleiding van de

parlementaire vraag van de heer Bruno

Tobback omtrent de waterbodem-

kwaliteit van het Meer van Weerde (vraag

nr. 80 van 5 januari 2000). IO januari 2000.

IBw.Wb.ADV.2000.067

Belpaire, c., Van Thuyne, G. Breine, J., en

De Charleroy, D. Antwoord van het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

naar aanleiding van een parlementaire

vraag van de heer Bruno Tobback over de

visstand van de Dijle (vraag nr 277 van

7 juli 2000). Juli 2000.

IBw.Wb.ADV.2000.074

Belpaire, c., Breine, J., Van Thuyne, G. en

De Charleroy, D. Antwoord van het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

naar aanleiding van een parlementaire

vraag van de heer Bruno Tobback over de

visstand van de Demer (vraag nr 278 van

7 juli 2000). Juli 2000.

(BW.Wb.ADV. 2000.075

Belpaire c., De Cooman W. en Florus M.,

2000. Resultaten van een overleg rond

gemeenschappelijke gegevens van Water

bodemonderzoek en bioaccumulatie

analyses in paling. IBW. Wb.V.R.2000.077

Breine J. en C. Belpaire UA biotic index of

fish integrity to evaluate the ecological

quality of lotie systems-application to the

Meuse river basinu Verslag werkgroep

vergadering Parijs (Frankrijk) 22 maart

2000.IBW.Wb.v.c.oO·3 2

Breine J. 48th Annual NABS meeting:

International conference May 28 - June I,

2000. Verslag congres. IBw.Wb.v.C.OO.33

Breine J. en C. Belpaire UA biotic index of

fish integrity to evaluate the ecological

quality of lotie systems-application to the

Meuse river basin" Verslag werkgroep

vergadering en stuurgroepvergadering

Parijs (Frankrijk) 26 en 27 juni 2000.

IBW.Wb.v.c.OO·34

Breine J. Referentiebeelden voor nat

Nederland en Vlaanderen. Verslag

vooroverleg. Utrecht (Nederland) 20

september 2000.lBw.Wb.v.C.2000.37

Simoens I. en Breine J.. REFERENTIEBEELDEN

DAG, NecoV Sectie Aquatische Ecologie

i.s.m. RIZA Verslag themadag, 14/rr/2000.

IBW.Wb.v.C.2000·38

POSTERS

Adriaenssens, V., Goethals, P.L.M., Breine,

J.J., Maes, J., Belpaire, c., OlIevier, F. en N.

De Pauw, 2000. Ontwikkeling van een

Visindex voor Biotische Integriteit voor

Estuaria in Vlaanderen.

Van Liefferinghe, c., Simoens,l., Breine,

J./. Belpaire, c., Ereken, D., Goethals, P.en

G. Verhaegen, 2000.Hebben seizoenale

fluctuaties een invloed op de visindex?

Hebben we seizoenale referentiesituaties

nodig?

Van Liefferinghe, c., Simoens,l., Breine,

J.J, Belpaire, c., Ereken, D., Goethals, P.en

G. Verhaegen, 2000. Seasonal effects on

the index of Bioyic Integrity, do we need

seasonal references?

Biotoopherstel

PUBLICATIES OP INTERNET

Monden S., Van Liefferinge c.,
Vandenauweele 1., Simoens 1., Beyens J.,

Denayer B., Yseboodt R., Meire P. en

De Charleroy D. Databank visrnigratie

knelpunten op prioritaire waterlopen in

het Vlaamse Gewest. IBW-UlA databank,

http://visrnigratie.instnat.be.

RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Belpaire, c., Van Thuyne, G. Breine, J., en

De Charleroy, D. Antwoord van het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

naar aanleiding van een parlementaire

vraag van de heer Bruno Tobback over de

visstand van de Dijle (vraag nr 277 van

7 juli 2000). Juli 2000.

IBw.Wb.ADV.2000.074

Belpaire, c., Breine, J., Van Thuyne, G. en

De Charleroy, D. Antwoord van het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

naar aanleiding van een parlementaire

vraag van de heer Bruno Tobback over de

visstand van de Demer (vraag nr 278 van

7 juli 2000). Juli 2000.

IBW.Wb.ADV.2000.075

Belpaire C. en Decharleroy D. 'Vissen in

de Schelde': raakpunten met het

actieprogramma van de Internationale

Commissie voor de Bescherming van de

Schelde. Nota voor de Internationale



Commissie voor de Bescherming van de

Schelde, Werkgroep Ecologische

Waterkwaliteit. 27 maart 2000.

IBW.Wb.V.Adv.2000.069

De charleroy D., Coeck J. en

Huybrechts W. Hoe "groen" is "hydro

elektriciteit? Nota betreffende de

ecologische effecten van de productie van

hydro-elektriciteit op waterlopen in het

Vlaamse Gewest 2I februari 2000.

Adviesrapport IN.R.2000.1(IN.A.2000.28)

IBw.Wb.v.Adv.2000.068 (a)

De Charleroy D. Migratie advies Dua

IBW.Wb.v.Adv.2000.071

Monden S., De Charleroy D., Coeck J.,

Van Liefferinge c., Vandenabeele P., 2000.

Voorstel voor de implementatie van de

Benelux Beschikking inzake vismigratie

in het Vlaamse Beleid. IBw.Wb.VR.2000.80

- IN.R.2000.8

Monden S., Vandenabeele P., De Charleroy

D. Studie naar de mogelijkheden van de

bevordering van vismigratie op de

Molenbeek (VHAG: 5026) te Zottegem in

het Boven-Scheldebekken.

IBw.Wb.V.J.R.2000.83

Monden S., De arleroy D. Studie naar

de mogelijkheden van de bevordering van

vismigratie op de Poekebeek (VHAG: 27) in

het Bekken Gentse Kanalen.

IBW.Wb.v.I.R.2000.84

Van Thuyne G., Monden S. en Shïri H.

Verslag van het Internationaal Sympo

sium 'Freshwater fish conservation:

options for the future', Albufeira, Portugal,

30/ro/2000-4/11/2000 IBw.Wb.v.e.2000·39

Verbiest H, De Charleroy D., Dufraing L.,

2000. Natuurvriendelijk herstel van

oevertrajeeten: uitvoering en evaluatie

van beplantingsprojecten -2000.

IBW.Wb.v.R.2000.81

Verbiest H., Monden S., Denayer B.,

De Charleroy D. Preliminair onderzoek

naar de efficiëntie van een paaivijver

langs de Steengracht te Steenkerke

(Veurne) IBW.Wb.v.R.2000.82

Verbiest H. en Beyens J. Advies van her

IBW omtrent de herinrichtingswerken van

de Warandevijver te Wezembeek-Oppem.

IBW.Wb.v.Adv.2000.072

POSTERS

Monden S., De Charleroy D. and

Van Liefferinge C. Inventory of fish

migration barriers on ecologiscal and

strategie important rivers in the Flemish

Region (Belgium). Internationaal

Symposium 'Freshwater fish conser

vation: options for the future' Albufeira

Portugal 30/10/2000-4/11/2000

Vismigratieknelpunten op de Velpl'.

Ter gelegenheid van opening van het

Wachtbekken langs de Velpe te Hoeleden

Evaluatie van een V-vormige bekkentrap

op de Velpe te Hoeleden. Ter gelegenheid

van opening van het Wachtbekken langs

de Velpe te Hoeleden

NTMB-projecten op de Leuvense vaart.

Ter gelegenheid van de Tentoonstelling

Leuvense Vaart

Inventarisatie van vismigratieknelpunten

op prioritaire waterlopen in het Vlaamse

Gewest. Ter gelegenheid van de Hengel

beurs 2000

Visteelt

PUBLICATIES

Shiri Harzevili, D. De Charleroy,

J. Auwerx, 1. Dooremont and

J. Van Slyeken, P. Dhert and P. Sorgeloos

(2000) Larval rearing ofburbot (Lota lota

L.) using rotifer Brachionus calyciflorus as

start food. Poster presentation. In:Fresh

water fish conservation: options for the

future. International Symposium, 30 Oct.

4 Nov. 2000, Algarve-Portugal. p. 52.

RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Van Thuyne G., Monden S. en Shiri H.

Verslag van het Internationaal

Symposium 'Freshwater fish

conservation: options for the future',

Albufeira, Portugal, 30/10/2000-4/11/2000.

IBW. Wb.v.e. 2000.39.

Onderzoek in het kader
van de binnenvisserij

PUBLICATIES

Denayer B. en Belpaire C. Bottle-necks for

restoration of the el'I population, Anguilla

anguilla (L.) of the river Yser basin

(Flanders) p. 175 -186. In: Archives of

Polish Fisheries. Vol. 4' fasç. 2a . 1996.

IBW.Wb.BR.2000·5 2

Simoens 1., Breine J.J., Verreycken H.,

Belpaire c., Beyens J., 2000. Vergelijkende

studie van het visbestand in het

Schulensmeer: 1988-1999.

IJl•.Wb.V.R.2000.078

RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Beipaire C. en Coussement M. Nota

omtrent het uitzetten van paling in de

Vlaamse openbare waters· Advies voor de

Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij

(20 maart 2000). Maart 2000.

IBw.Wb.v.Adv.2000.0?0

Denayer B., 2000. Het Waggelwater te

Brugge. Visstandonderzoek 1999.

IBw.Wb.v.R.2000.079

Devos K. en Verreycken H., 2000.

Aalscholvers en schade aan visserij in

Vlaanderen: een afweging van mogelijke

maatregelen in het kader van een

internationaal actieplan

Gemeenschappelijk advies van het

Instituut voor Natuurbehoud en het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer,

31 maart 2000, Nota IN A.2000

IBw.Wb.V.Adv.2000.068

Verreycken H. e!" Belpaire C. Advies van

het Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer over het eventuele toelaten

van de nachtvisserij op karper. Juli 2000.

IBW.Wb.ADV.2000.073
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PUBLICATIES

Casaer, J., 2000. Standaardisatie

basisgegevens wildbeheerplannen.

De Vlaamse Jager 91 (I), 36-37

Casaer, J., 2000. Patrijzenbeheer 

Westhoek: Een voorbeeeld en een start?!

De Vlaamse Jager 9r (10), 36

Van Den Berge, K., 2000. Vossen in onze

streek: the never ending story. Stichting

Omer Wattez 26 (5), 4-9

Van Den Berge, K., 2000. Lynx en bever

beschermd in Vlaanderen - vos mag los.

Zoogdier II(3), 30-31

Van Den Berge, K., Broekhuizen, S.,

Müskens, G.J.D.M., 2000. Voorkomen van

de boommarter Martes martes in

Vlaanderen en het zuiden van Nederland.

Lutra 43: 125-134.

Van Den Berge, K., Vandekerkhove, K.,

2000. Boommarters in het bosreservaat de

Heirnisse!
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In figuur I wordt er een overzicht gegeven van

de financiële middelen van het Instituut.

Onder de werkingsmiddelen van de Vlaamse

Gemeenschap 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 geeft een idee van het

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.

De externe middelen worden beheerd via het

Eigen Vermogen van het Instituut. Deze

middelen zijn rfkomstig van externe en VLINA

onderzoekso~drachten,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.

Financieel overzicht
Figuur I

miljoen BEF

6o.------- ~

50+------------------'------a

40-1-----------------11--..----8

30 +-------11--__._--I1--....--I1---......._---a

20+11--....---1._=111-11-:::--.... --1.

10+111-........--1--.1..

o-L.-L...............__4-IL:
199 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

• Werkingsmiddelen Vlaamse Gemeenschap

• Studieopdrachten voor derden

• Wedden en toelagen personeel Vlaamse Gemeenschap

• Externe middelen

Figuur 2

miljoen BEF

20~----------------------____,

15+-----------__-~--IIh"'1_-...,-__1If:·-

10+-----U--1I-----< I---u-.......

o
1992 1993 1994 1995 1996 T997 1998 1999 2000

• Werkingskredieten

• Lonene bosarbeiders en onderhoud van proefvelden

• Investeringsuitgaven

• Specifiek materiaal
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Perso nee Is besta n d

Directie en secretariaat

Van Slycken Jos* algemeen waarnemend directeur A

Dhondt Catherine* (l.o.) adjunct van de directeur A

Van Liefferinge Nancy (verv.) adjunct van de directeur A

Goossens Carlos (e.v.) medewerker A

Van Craenenbroeck Josiane* hoofdmedewerker A

Van De Walle Christelle* assistent A

De Glas Nicole (e.v.) assistent A

De Mulder Christine* assistent A

Nijs Sandra deskundige A 87
Vranckx Winand medewerker B

Wetenschappelijk en technisch personeel

Afdeling bosbouw

Standplaatsonderzoek

De Vos Bruno*
Meiresonne Linda (e.v.)

Vandecasteele ,Bart

Lauriks Raf /

Samyn Jürgen

Rogiers Nele (e.v.)

Buysse Carine

Verhelst Athanaska (e.v.)

Pieters Mathieu (e.v.)

Mels Tom (e.v.)

De RopAnya

Mencke Els

CapieauAn

Vervaet Koen

Delameilleure Rik

Willems Koen

Vanhoutte Lieven

Bosbescherming

Roskams Peter*

Neyrinck Johan

Sioen Geert

De WolfJoris

De Geest Luc

Buidin Yves (e.v.)

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

adjunct van de directeur

deskundige

deskundige

deskundige

deskundige

deskundige

technicus

technicus

technicus

technicus

technicus

wetenschappelijk attaché

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

A

A

A

A

A

A

A =vestigingsplaats Geraardsbergen

B = vestigingsplaats Groenendaal

• = vast benoemd

I.o. =loopbaanonderbreking

e.v. =eigen vermogen



Behoud en gebruik van genetische bronnen in de bosbouw

De Cuyper Barh wetenschappelijk attaché B

Michiels Boudewijn* (l.o.) wetenschappelijk attaché A

Persoon Greet (verv. Michiels) (e.v.) wetenschappelijk attaché A

Steenackers Marijke* wetenschappelijk attaché A

Van Peteghem Pierre wetenschappelijk attaché A

Vanden Broeck An wetenschappelijk attaché A

Cox Karen wetenschappelijk attaché A

Vande Mijnsbrugge Kristien wetenschappelijk attaché A

Halfmaerten David (e.v.) 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
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Van Den Hoven Dieter technicus B

Haelterman Steven technicus B
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Van Den Hoven Michel technisch assistent A
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Neyrinck Sabrina (Univ. Gent) laborante A

Bosecologie en bosbehandeling

Vandekerkhove Kris* wetenschappelijk attaché A

WaIIeyn Ruben wetenschappelijk attaché A
Baeté Hans wetenschappelijk attaché A
De Keersmaecker Luc wetenschappelijk attaché A

Van der Aa Beatrijs* wetenschappelijk attaché A
Christiaens Bart deskundige A
Goessens Stefaan deskundige A

Esprit Marc deskundige A

Van De Kerkhove Peter deskundige A

Afdeling wildbeheer

Sectie wildbeheer sensu stricto

Van Den Berge Koen* wetenschappelijk attaché A
CasaerJim wetenschappelijk attaché A
Berlengée Filip technicus A
Bogataj Thomas technicus A
Van Sevenant Dirk* technisch assistent A

Sectie visstandbeheer en visteelt

Belpaire ClaudN wetenschappelijk attaché B
De Charleroy Daniel* wetenschappelijk attaché B

BeyensJos wetenschappelijk attaché B
Denayer Bart (e.v.) wetenschappelijk attaché B
Van Thuyne Gerlinde wetenschappelijk attaché B
MondenSaar wetenschappelijk attaché B
Verbiest Hilde wetenschappelijk attaché B
Verreycken Hugo wetenschappelijk attaché B



Sectie visstand beheer en visteelt (vervolg)

Breine Jan (e.v.)

Simoens rIse (e.v.)

Harzevile Shiri

Goemans Geert

Vught Inne

Vrielynck Sven

Auwerx Johan

Vandeuren Eugène*

Peirsman Kathleen

Van Gils Machteld (e.v.)

Coopman Filip*

Devos Sven

Afdeling wildbeheer

Quataert Paul

Goossens Bart

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

wetenschappelijk attaché

deskundige

deskundige

deskundige

technicus

technicus

technicus

wetenschappelijk attaché

medewerker

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

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 Ser e 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

Papier Christophe groenarbeider A

Moreels Stefaan groenarbeider A

Croonen Jean-Pierre groenarbeider B

Bombaerts Edwig groenarbeider B

De RyckJan techno Beambte A

Delbecque Andor techno Beambte A

Onderhoudspersoneel

Van Der Beken Rita (l.o.) schoonmaakster A

Van Dijstadt Tania (verv. Vdbeken) schoonmaakster A

Huysmans Gommaire concierge A
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Adressen

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vestiging Geraardsbergen

Gaverstraat 4

B-9500 Geraardsbergen

Tel. 054/437111

Fax. 054/410896

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vestiging Groenendaal

Duboislaan 14

B-1560 Groenendaal

Tel. 02/6570386

Fax. 02/6579682

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

e-mail: ibw@l.vlaanderen.be
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