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Voor U ligt het 4de activiteitenverslag van het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

In vergelijking met de vorige uitgaven wordt het

U in een nieuw kleedje aangeboden.

Waar de vorige verslagen uitgebreid rapporteer

den over de onderzoeksactiviteiten en -resulta

ten van de afgelopen 2-jarenperiode, werd deze

keer gekozen voor een zeer bondige rapportering

van de onderzoeksinspanningen in de diverse

domeinen.

Dit dient gezien te worden in een vernieuwde

communicatiestrategie van het Instituut.

Binnen deze strategie maakt het Instituut

gebruik van ondermeer de mogelijkheden van de

informatiesnelweg. Immers in 1997 werd het
Instituut aangesloten op het interne computer

net van de Vlaamse Gemeenschap, waaIdoor
interne communicatie- en informatie-uitwisse

ling enorm werd vergemakkelijkt. In 1998 kreeg

het Instituut ook aansluiting op het internet

(http://www.ibw.vlaanderen.be). wat betekent

dat de informatie niet meer beperkt bleef voor de

ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap,

maar ook voo een ruimer publiek, zelfs over de

taalgrenzen heen, beschikbaar kwam.

Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat deze

nieuwe technologie nog niet voor iedereen toe

gankelijk is. Daarom werd in 1998 ook gestart

met de "Nieuwsbrief', een 3-maandelijks perio

diek over de activiteiten van het Instituut. Het

aantrekkelijke van deze Nieuwsbrief is dat de
berichten rapporteren over lopende activiteiten

en bekomen resultaten, op een bondige en

begrijpelijke manier.

Het uitvoeren van onderzoek is ongetwijfeld
noodzakelijk, maar al te vaak blijven de resulta

ten ervan onontsloten liggen onder de vorm van

dikke wetenschappelijke rapporten en publica

ties. Het toegankelijk maken van deze resultaten

vormt dan ook een van de belangrijkste uitda

gingen voor de toekomst. Samen met de
Afdeling Bos en Groen wil het Instituut hieraan

werken. Dit activiteitenverslag onder zijn nieu

we vorm, samen met de Nieuwsbrief en de web

site vormt hier een onderdeel van.

Beste lezer,
Onze inspanningen voor een verbeterde infor

matieverstrekking mogen echter niet beperkt

blijven tot deze initiatieven, zij moeten aange

vuld worden met de voorstelling van het onder
zoek en de resultaten op opendeurdagen, studie

dagen, vulgariserende publicaties, maar ook via

wetenschappelijke rapporten - in 1998 versche

nen 3 mededelingen van het Instituut - en publi

caties op Vlaams en ook internationaal niveau.

Daarnaast mag de inbreng van de onderzoekers

in allerlei stuurgroepen en adviesorganen niet

onderschat worden, ook hier stellen zij hun

expertise beschikbaar voor het beleid.

Ook de rechtstreekse informatieverstrekking en

adviesverlening willen we verder blijven verzor

gen, het vormt immers een essentieel onderdeel

van onze opdracht van wetenschappelijke

dienstverlening. In 1998 werd door mijn mede

werkers gedurende 14 dagen alle vragen om

informatie, zowel schriftelijk als mondeling,

geregistreerd, en tijdens die korte periode wer

den niet minder dan 167 vragen beantwoord!

Naar de toekomt toe opteren we alvast voor een

frequente informatiedoorstroming ondermeer
door te kiezen voor een jaarlijkse in plaats van

een 2-jaarlijkse publicatie van ons activiteiten

verslag, door verder te werken met onze

Nieuwsbrief en door onze website actueel te

houden. Wie zich wil verdiepen in bepaalde

onderwerpen moet verder ook terecht kunnen in

de Mededelingen, rapporten en publicatie van

het Instituut.

Jos Van Slycken
Wnd. algemeen directeur
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Bosbescherming
Bosvitaliteitsinventaris

Contactpersonen: Geert Sioen, Peter Roskams

Na populier is Zomereik de loofboomsoort met het hoogste aandeel

beschadigde bomen.

Zomereik heeft tevens het hoogste percentage bomen met ernstige

insectenvraat. Daarenboven komen schimmelaantastingen frequent

voor en vertoont 3.2% slijmuitvloei en 9.5 % vorstscheuren. Matige

tot zware kroonsterfte wordt aan 11.9 % van de eiken vastgesteld.
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Bomen met meer dan 25% bladverlies worden als beschadigd

beschouwd. Bomen met meer dan 10% verkleurde bladeren vertonen

abnormale verkleuring. Het percentage beschadigde bomen steeg van

19.3% in '97 naar 22.1% in '98. De mortaliteit bedroeg respectievelijk

0.1% en 0.5%. Het aandeel bomen met meer dan 10% bladverkleuring

steeg van 4.6% naar 6.4%. Bij de loofbomen worden in beide jaren

meer beschadigde bomen genoteerd dan bij de naaldbomen. In '97 is

20.9% van de loofbomen en 15.9% van de naaldbomen beschadigd,

in '98 is dit respectievelijk 24.8% en 16.5%. Het hoogste percentage

beschadigde bomen wordt bij populier waargenomen, het hoogste

aandeel beschadigde naaldbomen bij Corsicaanse den.

De jaarlijkse bosvitaliteitsinventaris beoogt de gezondheidstof'stand

van de bossen in het Vlaamse Gewest en van de belangrijkste boom

soorten afzonderlijk periodiek te beschrijven. De wijzigingen in

vitaliteitstoestand worden opgevolgd en zo mogelijk.verklaard.

De inventarisatie startte in 1987. Sedert 1995 wordt de vitaliteit

bepaald in een meetnet van 4 x 4 km met 72 meetpunten en

1728 steekproefbomen. De vitaliteitsbeoordeling gebeurt aan de hand

van een internationaal erkende methodiek. Het belangrijkste criteri

um is het bladverlies, dat in trappen van 5% geschat wordt. Tevens

wordt het percentage bladverkleuring bepaald, naast extra gegevens

over groei, kroonsterfte, insecten- en schimmelaantastingen, ...
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Evolutie van het procentueel aandeel beschadigde bomen

in de periode 1997-1998.

- monitoring van de depositie van gasvormige

polluenten en de weersomstandigheden in een

naaldbosecosysteem (niveau 3).

- de intensieve bewaking van de bossen met als doel de

faaoren en de processen die aan de basis liggen van veran

deringen in het bosecosysteem vast te stellen (niveau 2);

- de periodieke inventarisatie van de gezondheids-toestand

van de bossen in het Vlaamse Gewest (niveau 1);

Het onderz I k naar de invloed van de luchtveront

reiniging op de bossen kadert in de internationale

samenwerkingsprogramma's van de Verenigde Naties

(International Cooperative Programme on the Assessment

and Monitoring of Air Pollution Effeas on Foresrs - ICP

Forests) en de Europese Unie (Verordening 3528/86

betreffende de bescherming van de bossen in de

Gemeenschap tegen luchtverontreiniging). Voor de

uitvoering van het onderzoek op elk van de 3 hogervermelde

niveaus werd geopteerd voor een samenwerking met andere

wetenschappelijke instellingen, universiteiten en afdelingen

van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het onderzoek van de cel Bosbescherming is gericht op de

dynamiek van bosecosystemen in relatie tot de invloed van

luchtverontreiniging en andere omgevingsfactoren. Daarbij

wordt enerzijds beoogd de veranderingen in de Vlaamse

bossen met betrekking tot enkele vooraf bepaalde aspeaen

(vitaliteit, groei, bodem, vegetatie, ...) te beschrijven en

anderzijds de samenhang met de depositie van schadelijke

stoffen uit de atmosfeer te onderzoeken. Het programma

omvat 3 complementaire onderzoeksniveau's:

Op basis van de verzamelde resultaten, aangevuld

met bijkomende onderzoeksgegevens, werd recent

een nieuw onderzoeksproject gestart met als doel

de verzurings- en vermestingsgevoeligheid van de

Vlaamse bossen te onderzoeken.
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Intensieve monitoring van
het bosecosysteem

Monitoring luchtkwaliteit en klimaat
in relatie tot de bosvitaliteit
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Dit lange termijnproject loopt sinds 1991 in

12 permanente proefvlakken verspreid over het

Vlaamse Gewest. Het heeft als doel een beter

inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van

bosecosystemen en de oorzaak-gevolgrelaties

m.b.t. de invloed van luchtverontreiniging en

andere omgevingsfactoren. De Werkgroep ad

hoc Bodemonderzoek, een samenwerkingsver

band tussen het (BW, de Universiteit Gent en de

K.U. Leuven staat in voor de uitvoering. Het IBW

is verantwoordelijk voor de coördinatie van het

project, voert terreinopnames uit en staat in voor

het gegevensbeheer en de rapportering aan de EU

en Iep Forests.

In 1997 en 1998 werden vitaliteitsbeoordelingen

uitgevoerd aan 605 bomen in 12 proefvlakken.

Naast de normale opnames in de zomerperiode

werden 6 proefvlakken in 1998 tevens in het

voorjaar beoordeeld teneinde de invloed van

insectenaantastingen op de bladbezetting te

kunnen evalueren. Uit de resultaten blijkt dat de

bladbezetting van eiken, die in het voorjaaI ster

ke vraatschade vertoonden, zich in de loop van

het groeiseizoen slechts gedeeltelijk herstelt.

Per proefvlak werden bij 5 bomen bladstalen ver

zameld voor chemische analyse en evaluatie van

de voedingstoestand. Uit de evaluatie blijkt dat

de stikstofgehaltes laag zijn in Halle,

Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Houthulst; hoge

N-gehaltes worden in Ravels en Brasschaat vast

gesteld.

Sinds 1995 wordt de luchtkwaliteit in het level

II-proefvlak Brasschaat opgevolgd in het kader

van de invloed van de luchtverontreiniging op

het bosecosysteem. Dit onderzoek beoogt de

lange termijnstudie van de luchtverontreiniging

aan de hand van continue en geautomatiseerde

metingen. In een Grove dennenbos werd er een

40 m hoge toren uitgerust met appaIatuur om de

luchtconcentraties van S02, 03. NOx en NH3 te

bepalen. Uit de resultaten blijkt dat het pollutie

klimaat in Brasschaat geringe schommelingen

vertoont over de jaIen 1995-1997. Een evaluatie

naar de impact op de bosgezondheid laat zien dat

voor S02, 03 en NOx overschrijdingen van de

'criticalieveIs' worden vastgesteld. Deze vast

stellingen en resultaten van ander onderzoek

rond de meettoren werden gebundeld in een the

manummer van de Mededelingen van het !BW

199911. De gegenereerde meteorologische data

werden tevens verstrekt aan derden in het kader

van nationale en internationale samenwerkings

verbanden.

Metingen van gassen gebeuren op 4 hoogtes aan

de toren. Door analyse van deze dataset werden

de mogelijkheden nagegaan om uit de verticale

gradiënt de droge depositieflux te bepalen met

micrometeorologische methoden. Aanvullend

werd gerapporteerd over de prestaties van de

NH3-apparatuur. Hieruit blijkt dat bijkomende

investeringen nodig zijn om droge deposities te

meten met de gradiëntfluxmethode.

o

Es

Contactpersoon: Stijn Overloop

Beuk Zomereik Grove den Corso den
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Contactpersoon:

Peter Roskams

In 1997 werd een studie uitbesteed aan het

Instituut voor Land- en Water-

beheer van de K.U. Leuven inzake

het opstellen van een waterba-

lans voor de proefvlakken van

het bosbodemmeetnet. De water-

balans werd opgemaakt a.d.h.v.

het WAvE-model. Uit de resulta-

ten van deze studie zal o.a. infor-

matie afgeleid worden over de

invloed van droogtestress op de

vitaliteit van de bomen.

Srilmofgehalres in bladeren van 5 boom

soorren in her bosbodemmeerner (1997).
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.Bepaling van de verzurings- en
de vermestingsgevoeligheid van
Vlaamse bossen met gemodelleerde
depositiefluxen

Sinds november 1998 is het licht op groen gezet

voor een multidisciplinair onderzoek naar de

verzurings- en vermestingsgevoeligheid van de

Vlaamse bossen. Door vermesting en verzuring

staan natuurwaarden in bossen onder druk.

Deze gevoeligheid staat in functie van de buffer

capaciteit van de bosbodem, de boomsoorten

samenstelling, de verweringssnelheid van de

bodemmineralen en de atmosferische deposities

en neerslag. In het project wordt de nadruk

gelegd op de atmosferische deposities. Het

project wordt gefinancierd via het Vlaamse

Impulsprogramma voor Natuurontwikkeling.

Aan het lBW zal gewerkt worden aan de bepaling

van de droge depositieflux van ammoniakgas en

ammoniumaërosol in een dennenbestand in De

Inslag te Brasschaat. Met de micrometeorologi

sche gradiëntfluxmethode zal uit de analogie
van flux-gradiënt van voelbare warmte, latente

verdampingswarmte of koolstofdioxide de NH3

flux bepaald worden. Deze metingen zullen die

nen voor de calibratie en validatie van een regio

naal depositiemodel. Daarnaast zal deze studie

toelaten beter inzicht te krijgen in enerzijds de

bijdrage van ammoniakale stikstof in

de totale stikstofdepositie, anderzijds het aan

deel van verzurende aërosolen in de droge depo

sitie. Het gevalideerde depositiemodel zal een

input leveren voor de berekening van de 'kriti

sche last'. Dit concept
wordt gehanteerd om de

maximaal aanvaardbare

depositie te definiëren die

op lange termijn geen aan

leiding kan geven tot wijzi

gingen in de structuur en

de vegetatie van het bos. De

resultaten van dit project

zullen leiden tot het karte

ren van de verzurings- en

vermestingsgevoeligheid

van de Vlaamse bossen.

In het kader van de evaluatie van het mestactie

plan (MAP) werd in 1997 deelgenomen aan de

werkgroep ecologische evaluatie van het MAP.

Een nota werd opgesteld met betrekking tot de

bescherming van de bossen tegen verzuring en

vermesting.

Contactpersoon: Stijn Overloop
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Bossen vangen door hun ruwe

kronendak meer verzurende en

vermestende gassen en partikels.
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Kroonsterfte bij Corsicaanse den door Sphaeropsis-infecrie.'

Naaldverlies en -verkleuring bij Corsicaanse den in Achel.

Bodemverbeteringsproef Achel

In een aanplanting van Corsicaanse den in

Achel (Limburg) werd in het begin van de jaren

'90 ernstige naaldverkleuring vastgesteld.

Naaldanalyses toonden zeer lage magnesiumge
haltes aan. Daarom werd in het voorjaar van

1994 een bemestingsproef in dit bestand opge
start. In totaal werden 12 proefvlakken met elk
een oppervlakte van I are aangelegd. Er werden

3behandelingen toegepast met 3 herhalingen:
2behandelingen met kieseriet (630 kg/ha en

400 kg/ha) en een kieseriet + kalk bemesting

(630 kg/ha kieseriet + 2750 kg/ha CaC03).
3 Blanco's dienen als getuigen.

Na het opstarten van de bemestingsproef is

gebleken dat de naaldverkleuring niet aan mag
nesiumgebrek te wijten is, maar aan een aantas

ting door de Roodzwarte dennencycade

(Haematoloma dorsatum Ahrens). Er werd echter

geopteerd om de proef verder te zetten en de

invloed van de mineralengiften op de voedings

toestand en de groei van de bomen na te gaan.

Uit naaldanalyses in 1995 is gebleken de gehaltes

aan calcium en magnesium in de halfjaarlijkse
naalden van alle bemeste proefvlakken signifi

cant hoger zijn dan in de getuigenpercelen. De

gehaltes aan kalium, fosfor en stikstof vertonen

geen significante verschillen.

In 1997 en 1998 werden hoogte, diameter en aan

tal naaldjaargangen van 120 bomen opgemeten.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat in de

proefvlakken met een calcium/magnesium-gift

de relatieve hoogtegroei in 1995-1997 significant
hoger is dan in de getuigenproefvlakken. In deze

proefvlakken wordt tevens de hoogste relatieve

diametergroei gemeten, maar het verschil met
de blanco's is niet significant.

Contactpersoon: Peter Roskams



Bodemverbeteringsproef Hechtel

Sinds het begin van de jaren '90 wordt in talloze
dennenbossen in het Vlaamse Gewest ernstige

schade vastgesteld door de schimmel Sphaeropsis

sapinea. De meest opvallende symptomen zijn

scheutsterfte en abnormale tak- en kroonsterfte.

Deze aantastingen kunnen leiden tot groeisto

ringen, aanwasvermindering en het afsterven

van de geïnfecteerde bomen.

In 1998 werd in het Pijnven (Hechtel) een proef

opgestart worden om na te gaan of mineralen

giften een invloed hebben op de gevoeligheid

van Corsicaanse dennen voor Sphaeropsis sapinea

(preventief) en of de vitaliteit van aangetaste

bestanden hiermee kan verbeterd worden (cura

tief). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samen

werking met de cel Standplaatsonderzoek van

hetIBw.

In 1997 werden de proeflokaties geselecteerd en

werden naald- en bodemstalen verzameld ter

karakterisatie van de uitgangssituatie. In 1998

werden in overleg met Houtvester E. Van

Boghout 3 reeksen proefvlakken uitgezet: een

blokkenproef (Kanton 11, bestand 59), een dun

ningsproef (Kanton III, bestand 5) en een
bestandsproef (Kanton III, bestand 2I). De proef

vlakken werden geïnstalleerd in bestanden met

verschillende led ijd en dunningsregime. Alle

proefvlakken werden via GPS opgemeten en met

GIS-applicaties in kaart geblacht.

In de 12 proefvlakken van de bestandsproef wer

den in het najaar '98 bij 60 Corsicaanse dennen

naaldstalen verzameld ter karakterisatie van de

voedingstoestand. Alle stalen werden gedroogd

en gemalen in afwachting van chemische analy

se.

Contactpersoon: Peter Roskams

Opvolging internationale
programma's

Het ICP Forests is een internationaal samenwer

kingsprogramma dat in 1985 werd opgestart in
het kader van de "UN Convention on Long-Range

Transboundary Air Pollution". Het beoogt de

inventarisatie, beschrijving en monitoring van

de bosgezondheidstoestand in internationaal

verband d.m.v. uniforme onderzoeksmethodes.

Er bestaat een nauwe samenwerking met een

analoog programma van de Europese

Commissie. De cel Bosbescherming volgt beide

programma's op en fungeert in dit verband als

National Focal Centre.

Een vertegenwoordiger van de cel

Bosbescherming maakt deel uit van de inter
nationale 'Scientific Advisory Group' van de

Europese Commissie in het kader van de in

tensieve monitoring van het bosecosysteem

op Europees niveau.

In samenwerking met het Forest Soil

Coordinating Centre en de Afdeling Bos en

Groen werd in 1997 en 1998 de 7de respectieve

lijk 8ste internationale vergadering van het

Forest Soils Expert Panel van het ICP Forests

georganiseerd te Brussel.

Het Forest Soil Coordinating Centre (FSCC) ging

in 1993 van start aan het Laboratorium voor

Bodemkunde van de U.G. (Prof. dl. E. Van Ranst).

Het heeft als hoofdopdracht de centralisatie,

opslag. interpretatie en rapportering van de

resultaten van het bodemonderzoek in de Level I

-proefvlakken op Europees vlak (EU en ICP

Forests). In dit verband werd medewerking ver

leend aan de voorbereiding van een projectvoor

stel voor de voortzetting van de activiteiten van

het FSCC in 1998-2000. Partners in dit project zijn

de Universiteit Gent, Laboratorium voor
Bodemkunde, de 'Bundesforschungsanstalt fur

Forst- und Holzwirtschaft' in Hamburg en het

IBW. Het projectvoorstel dat in 1997 werd inge
diend bij de Europese Commissie ter financiële

ondersteuning werd goedgekeurd.

Contactpersoon: Peter Roskams
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Adviezen

In 1997-1998 werd advies verleend i.v.m. aantas

tingen van bomen en bossen ten behoeve van de

Afdeling Bos en Groen, Afdeling Wegen, Afd.

Monumenten en Landschappen en boseigenaars.

Belangrijke onderwerpen betroffen o.a. eiken

sterfte, aantastingen door Grote en Kleine win

tervlinder, bastaardsatijnvlinder, spinselmotten

en infecties door Sphaeropsis sapinea. Er werden

tevens talloze informatie-aanVIagen m.b.t de

bosgezondheidstoestand in het Vlaamse Gewest

behandeld.

In juli 1998 werd in Beerse (prov. Antwerpen)

een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van

verkleuringsverschijnselen bij diverse boom

soorten. Chemische analyses van aangetaste

naalden van Grove den toonden aan dat de uit

stoot van fluorhoudende gassen aan de basis lag

van de waargenomen schade.

Contactpersoon: Peter Roskams



De cel bosecologie kadert binnen de onderzoeks

opdracht bosontwikkeling. bosecologie en natuur

ontwikkeling in bossen. De algemene doelstellingen

van deze onderzoeksopdracht werden in 1994 vastge

legd door J. Van Slycken ('Naar een verdere uitbouw

van het wetenschappelijk onderzoek

aan het IBW - eerste aanvulling') :

• onderzoek naar bosomvorming in functie

van een meer natuurgetrouwe bosbouw

. onderzoek inzake bosrypologie

. uitbouw van het onderzoek rond bosreservaten

. onderzoek van bosecosystemen

Momenteel is enkel de statutaire invulling van

de opdracht bosecologie gerealiseerd. Betreffende

de overige aspecten van de onderzoeksopdracht

(bosomvorming en bosbehandeling) wordt momen

teel geen onderzoek verricht wegens onvolledige

personeelsbezetting.

Wat betreft bosecologie werd het bosreservaten

onderzoek als prioritair thema naar voor gebracht

en verder uitgewerkt. Een tweede belangrijk thema

binnen de onderzoekscel is biodiversiteit en

I natuurbehoud in bossen.

Bosecologie
Het Bosreservatenprogramma

Sinds 1993 bestaat binnen de boswetgeving het

wettelijk kader voor de aanwijzing en erkenning

van bosreservaten. Sindsdien kregen reeds ca.

1400 ha bos de status van bosreservaat. Hierbij

wordt een onderscheid gemaakt tussen integrale

bosreservaten, waar geen beheer meer gebeurt

en spontane ontwikkeling mogelijk is, en ge

richte bosreservaten, waar een specifiek natuur

gericht beheer wordt gevoerd. Deze bosreserva

ten hebben bij voorrang een wetenschappelijke

functie in verband met de bosbouw te vervullen

(Bosdecreet art.22). Vandaar dat de uitbouw van

een wetenschappelijk programma voor de bos

reservaten één van de prioriteiten is van de cel

bosecologie van het IBW.

In eerste instantie dient werk gemaakt te wor

den van een volwaardig en wetenschappelijk

onderbouwd netwerk van bosreservaten.

Hierbij vervult het IBW een prominente rol via

adviesverlening bij de beoordeling van nieuwe

voorstellen tot bosreservaat en begeleiding en

bijsturing van de beheersplannen.

In de periode 1997 - 1998 werden 8 voorstellen

tot bosreservaat geëvalueerd en werden beheers

opties en bijsturingen bij de beheersplannen

geformuleerd voor 31 reservaatsgedeelten.

In functie van een meer objectieve en onder

bouwde beoordeling werden objectieve selectie

criteria geformuleerd en gepubliceerd in de

Mededelingen van het IBW, nr. 1998/3.

Tegelijk werd gewerkt aan de uitbouw van de

interne infrastructuur aan het Instituut wat

betreft meetapparatuur, dataverwerking en

documentatie, zodanig dat het Instituut op een

professionele manier de taak van centrale data

bank voor het bosreservatenonderzoek kan

waarnemen.

Wat betreft het wetenschappelijk onderzoek

werd een voorstel voor een monitoringspro

gramma, met bijhorende begroting opgemaakt

en voor financiering voorgelegd. De methodiek

van deze monitoring werd gepresenteerd in een

poster op de internationale conferentie

'Integrated Tools for Natural Resources

Inventories in the lIst Century' in Idaho, USA.

Tijdens diezelfde conferentie werden tevens de

15
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resultaten van een studie betreffende het mini

mum opnamepercentage voor een representatie

ve steekproef voor de monitoring van bosreser

vaten in een presentatie naar voor gebracht.

Rond bosreservaten loopt nog tot augustus 1999
een Europees samenwerkingsproject cosT-actie

E4: Forest reserves research network, met 3 doel

stellingen:

1. Creatie van een Europees netwerk van integra

le bosreservaten die wetenschappelijk opgevolgd

worden

2. Formuleren van concrete aanbevelingen wat

betreft de bemonsteringsmethodiek

3. Opzetten van een centrale elektronische data

bank van integrale bosreservaten.

Het !BW speelde een actieve rol in 2 werkgroe

pen, en werkte samen met 3 andere partners de

elektronische databank uit

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

Externe onderzoeksprojecten rond
de bosreservaten

In het kader van het bosreservatenonderzoek

werden verschillende opdrachten door derden

uitgevoerd, via projecten, gefinancierd door de

Afdeling Bos en Groen.

Wat betreft de methodiek voor de toekomstige

monitoring van de bosreservaten werd, op ini

tiatief van het IBW en in samenwerking met de

afdeling Bos en Groen een onderzoeksproject uit

gewerkt en opgevolgd (uitgevoerd door

Universiteit Gent). Hierbij werden vroegere, in

functie hiervan gemaakte basismetingen van het

IBW in Liedekerke verder geanalyseerd en aange

vuld, en werden tevens 2 buitenlandse methodie

ken (de Nederlandse en de Beierse) vergeleken en

beoordeeld. De resultaten van deze analyse vorm

den de belangrijkste basis bij de uitwerking van de

methodiek voor monitoring van de bosreservaten

(zie 'Het Bosreservatenprogramma').
Contactpersoon: Kris Vandekerkhove

Het bosdecreet legt vast dat voor elk bosreservaat

door de houtvester een beheersplan moet wor

den opgemaakt binnen de 3 jaar na de aan"1j

zing/erkenning. In functie hiervan werden mid

delen vrijgemaakt door de administratie voor het

uitvoeren van de nodige basisinventarisaties in

alle bosreservaten (1400 ha). Deze inventarisa

ties vormen de basisgegevens waarop de hout

'vesters zich zullen baseren voor de opmaak van

het beheersplan. Het IBW stond in voor de inhou

delijke invulling en begeleiding van dit project,

en zorgde voor de logistieke ondersteuning en de

coördinatie van beide inventarisatieteams (UG en
KUL),

Sraand en liggend dood hour

in her integraal bosreservaar

Kersselaerspleyn, Zoniënwoud.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove
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Biodiversiteit in bossen

monitoring van de biodiversiteit

in bossen

Binnen het VliNA-project wordt

getracht een objectieve en onderbouwde

methodiek te ontwikkelen voor de

17
bosecologie

(foto links: b05hyacin~

jo<o rechts:juveniele boomvalk).

Contactpersoon: Diego Van Den Meersschaut

Het Instituut is verder actief betrokken binnen

het Europees samenwerkingsprogramma 'BEAR'

: 'Indicators for monitoring and evaluation of

forest biodiversity in Europe' (EU FAJR program

ma). Hierbij wordt de ontwikkeling van een

geïntegreerd systeem van biodiversiteitsindica

toren voor bossen nagestreefd. Aan dit 2 jaar

durende project zijn 26 partners (universiteiten

en instituten) verbonden. Het IBW nam deel aan

de eerste plenaire vergadering van dit project in

Denemarken (april '98) en organiseerde, in

samenwerking met de afdeling Bos & Groen
(AMINAL), de vergadering van de Atlantische sub

werkgroep in Brussel (september 'g8). De biodi

versiteitsindex die aan het Instituut ontwikkeld

werd, werd er als model aangenomen van een

'Biodiversity Evaluation TooI of BET'.

In de loop van 1997 en 1998 werd niveau 2van

deze methodiek uitgewerkt op basis van de gege

vensset afkomstig uit de bosinventarisatie van

het Vlaamse Gewest. Deze biodiversiteitsindex

combineert de systeembenadering (bosstruc-

tuurparameters) de soortbenadering (florage-

gevens van vaatplanten en mossen) en wordt

berekend d.m.v. een score-systeem. Aan de hand

van 2 case studies werd aangetoond dat de index

de verschillende Vlaamse bostypes en -beelden

op een logische wijze weerspiegelt en gevoelig

genoeg is om veranderingen te detecteren. Het

concept van deze index werd gepresenteerd op

de conferentie 'Integrated Tools for Natural

Resources Inventories in the 2Ist Century' in

Boise-Idaho (USA) en wordt gepubliceerd in de

proceedings van deze conferentie.

Onderzoek rond biodiversiteit in bossen kreeg

een eerste impuls aan het IBW met de aanwer

ving van 2 personeelsleden in het kader van het

VLINA-project 'Selectie en evaluatie van indicato

ren en uitwerking van een practisch bruikbare

methodologie voor de beoordeling van biodiver

siteit in bossen', (AMINAIlNATUURlVUNA /C96/04)

in juni 1997.

Het project heeft als doel om op 3 detailniveau's

gestandaardiseerde methoden te ontwikkelen

om de biodiversiteit in bosecosystemen te evalu

eren en op lange termijn te volgen. Het eerste

(laagste) detailniveau geeft een ruwe schets van

de biodiversiteit, aan de hand van gemakkelijk

waarneembare parameters. Het tweede niveau

gaat uit van een combinatie van structuurpara

meters en flora-inventarisaties, en vormt het

standaardniveau voor biodiversiteitsbepalingen.

Het derde, hoogste detailniveau gaat uit van een

intensieve bemonstering van zowel fauna en
flora, en zal dienen voor specifieke toepassingen.
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Opvolging van het Arboretum van
Groenendaal

De cel bosecologie van het IBW is verantwoorde

lijk voor het beheer van het Arboretum van

Groenendaal. Wegens personeelsgebrek is het

echter onmogelijk om het beheer voldoende

richting te geven. De activiteiten beperkten zich

tot een aantal dringende werken en het formule

ren van een aantal duidelijke richtlijnen voor de

arbeiders aangaande het beheer. Ook werd

gestart met een nieuwe inventaris van de bomen

in het Arboretum.

Onder impuls van het IBW werd in 1998 een

opdracht uitbesteed voor de opmaak van

beheersplannen en een educatieve uitwerking

van de Arboreta van het Vlaams Gewest, inclu

sief het Arboretum van Groenendaal. In het

kader hiervan werd de inventaris vervolledigd,

en werden foute determinaties uit het verleden

rechtgezet.

In 1998 werd tevens een afstudeerwerk uitge

voerd in het Arboretum: Jaarringanalyse in het

Arboretum van Groenendaal (Vlaams-Brabant,

België) door Sven Bardijn (uG-Faculteit

Wetenschappen, Laboratorium plantkunde).

Met PressIerboor en resistograaf werden metin

gen uitgevoerd op een vijftigtal boomsoorten in

het arboretum, met de bedoeling relaties te ana

lyseren tussen groeisnelheid (jaarringbreedte) en

omgevingsfactoren. Door allerlei problemen van

praktische aard bleek het niet zo eenvoudig de

basisinformatie te verzamelen. Ook de onder

zochte correlaties waren weinig eenduidig.

Contactpersoon: Kris Vandekerkhove

Gedetailleerde kaart

van de proefbestanden in het

wetenschappelijk arboretum

van Groenendaal.



Binnen het seleaie- en veredelingsprogramma

aan het IBW kunnen twee basisopdrachten

onderkend worden:

1. Behoud van de genetische diversiteit: de doelstelling

is om het oorspronkelijke genenmateriaal en de

globale genetische rijkdom te vrijwaren. Een belangrijk

onderdeel binnen dit aspect is het behoud van

en de verrijking van de bestaande genenbanken.

2. De eigenlijke bosboomveredeling: dit aspect draagt

een uitgesproken economische ondertoon en

richt zich op de selectie en creatie van genetisch

meerwaardig uitgangsmateriaal van economisch

waardevolle boomsoorten.

Het feit dat we werken met bomen (lange generatie

tijden) houdt in dat voor de praktijk bruikbare resul

taten slechts kunnen bereikt worden na vele jaren

doorgedreven onderzoek. De bosboomveredeling

dient derhalve steeds op lange termijn gepland te zijn.

Bovendien dient voor elke boomsoort een aan-gepas

te veredelingsstrategie opgebouwd te worden.

Selectie en veredeling
en genetisch onderzoek
van bosboomsoorten
Selectie en veredeling van Wintereik
(Quercus petraea (Matt.) liebl.)

Om basismateriaal te verzamelen voor de klona

Ie zaadboomgaard van Wintereik, werd in 1994

gestart met het opsporen van fenotypisch hoog

waardige bomen binnen de erkende zaadbestan

den. Op de geselekteerde bomen worden griffels

geoogst, om door enting de replica's van elke

moederboom te bekomen, die nodig zijn voor de

aanleg van de zaadtuin. In 1998 werd de lay-out

van de zaadtuin (de schikking v:m de klonen bin

nen de blokken) ontworpen.

Het project "Uitgangsmateriaal voor bosbouw

kundig teeltmateriaal ten behoeve van de bebos

sing van landbouwgronden" (onderzoeksop

dracht B&G/14/1997) voorziet onder andere in

de selectie van bijkomende plus-bomen van

Wintereik.

Bij selektie van plus-bomen is het de vraag of

de vorm- en groeikenmerken die als criteria

gebruikt werden overerfbaar zijn.

Nakomelingschapstesten dienen hieromtrent

uitsluitsel te geven. De selectie van zaailingen

binnen deze testen zal bovendien leiden tot

de aanleg van een zaailing zaadgaard.

Herkomstonderzoek beoogt het opmaken van

een "Lijst van Aanbevolen Herkomsten". In 1989

nam het IBW, samen met met 23 andere Europese

onderzoeksinstellingen deel aan een internatio

nale herkomstproefwaar 19 Europese zaadbe

standen van Wintereik als herkomsten opgeno

men werden. In 1998 werd er op 2 proefvlakken

voor de eerste keer de hoogtegroei bepaald.

Contactpersoon: Bart De Cuyper

Oogsten van enten op een geselecteerde

plus-boom van Wintereik.
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Selectie en veredeling van Zomereik
(Quercus robur l.)

Afhankelijk van de mastjaren wordt zaad

geoogst in de verschillende zaadbestanden.

De beste zaailingen worden uitgeselecteerd op

basis van hoogtegroei, vorm, aantasting eike

meeldauw, ... en worden uitgeplant in vergelij

kende proefbeplantingen en verder opgevolgd

(nakomelingschap- en herkomstanalyse).

Na opeenvolgende selecties werd met het beste

materiaal van het goede mastjaar 1992 in het

voorjaar 1997 te Liedekerke (in samenwerking

met de Afdeling Bos en Groen) een proefperceel

aangelegd. Omwille van vraatschade door loslo

pend vee diende dit perceel in 1998 voor de helft

ingeboet te worden. Net als in de voorgaande

jaren werden ook in 1998 meetbanden geplaatst

op 25 geselecteerde bomen in het Egenhovenbos

waarbij de aangroei wekelijks gecontroleerd

werd.

Contactpersonen: Boudewijn Michiels en

Bart De Cuyper

Kenmerkende sympromen van bacreriekanker

bij Gewone es : zwarte. kurkachrige woekeringen

op sram en rakken.

Selectie en veredeling van Gewone es
(Fraxinus excelsior l.)

Specifieke criteria bij de selectie van Gewone

es in de klonale zaadboomgaard zijn de resisten

tie tegen essenkanker en de dominante geslach

telijke aanleg. De bloeizetting bij Gewone es is

immers vrij komplex : de bloeiwijzen zijn man

nelijk, vrouwelijk of hermafrodiet en de bomen

zijn één- of tweehuizig. In 1996 werd een eerste

selektie doorgevoerd van 28 potentiële plus

bomen in 2 zaadbestanden. Ondanks het feit dat

het hier nog om kandidaat plus-bomen gaat,

werden in 1997 reeds enten geoogst op de IQ

moederbomen van één van de zaadbestanden.

Ook wordt voor Gewone es een "Lijst van

Aanbevolen Herkomsten" opgemaakt. In 1997

en 1998 werd de hoogtegroei van de herkomst

proef in de kwekerij geobserveerd en in 1998

werd het permanente proefvlak aangeplant in

Sint-Katharina-Lombeek (1.37 ha).

Bij de fytopathologische ondersteuning van de

veredeling van Gewone es staat het onderzoek

naar essenkanker ofbastwoekerziekte, veroor

zaakt door Pseudomonas syringae subsp. savastanoi
pv.fraxini, centraal. Alle basismateriaal voor de

generatieve vermeerdering moet immers resis

tent zijn tegen essenkanker.

In 1997 en 1998 werd de bestaande collectie aan

stammen, geïsoleerd uit natuurlijk geïnfecteerde

essen, uitgebreid met 47 isolaten. De in 1997

genomen isolaten blijken merkwaardige AFLP

patronen (Amplified Fragment Length

Polymorphism) te bezitten. Verder onderzoek

d.m.V. kunstmatige infecties zal moeten uitwij

zen of deze afwijkende DNA-fingerprints gerela

teerd zijn met de pathogeniciteit. In 1997 werden

de eerste kunstmatige infecties uitgevoerd van

een gevoelige kloon. In het voorjaar van 1998

werden de eerste symptomen waargenomen,

maar verschillen in pathogeniciteit konden niet

worden aangetoond, wegens te weinig herhalin

gen en door insectenvraat. Wel blijkt de gebruik

te infectietechniek op punt te staan en is deze

bijgevolg bruikbaar voor verdere screeningstes

ten. In het kader van de onderzoeksopdracht

B&G/S/1996 werd een moleculaire detectie- en

identificatiemethode voor de ziekteverwekker

ontwikkeld, nl. via peR met selectieve primers.

Contactpersonen: Bart De Cuyper, Marijke

Steenackers en Kristof Willems



Selectie en veredeling van Boskers
(Prunus avium l.)

De zaadboomgaarden van Boskers zijn afkom

stig van enten van geselecteerde moederbomen.

Tussen 1980 en 1988 werden 5 dergelijke multik

lonale aanplantingen aangelegd. In 1998 werd er

vooral onderzoek verricht in het kader van het

onderzoeksproject B&G/I4./r997.

Nakomelingschapstesten werden uitgevoerd op

de afstamming van zowel de klonale zaadtuinen

als van bestanden die zelf reeds opgebouwd zijn

uit vroeger geselecteerde zaailingen.

In 1998 werden de hoogte en boomvorm opgeno
men van de één- en tweejarige zaailingen in de

kwekerij, en in de vergelijkende proefvlakken te

Deinze en te Borchtlombeek.

In 1996 werd binnen de oudste afstammingtest

(oogst 1993) een selectie van de 126 superieure

zaailingen doorgevoerd. Ze werden in 1997 over
gebracht naar een site in Groenendaal, waar ze

de eerste fase van een zaailing zaadgaard vor

men. In 1998 werden deze zaailingen nogmaals

opgemeten naar hoogte en zeer nauwkeurig

geobserveerd naar vorm en uitlopen. In 1998

werd de selektie van de zaailingen herhaald bin

nen de afstamming van de oogstcampagnes 1995

en 1996, hetgeen 171 fenotypisch hoogwaardige

individuen opla lerde.

Contactpersoon: Bart De Cuyper

Selectie en veredeling van Zwarte els
(Alnus glutinosa Gaertn.)

De laatste tijd wordt meer en meer aandacht

besteed aan het gebruik van els als tussenbeplan

ting van populier, als beplanting van marginale

bosgronden of als kulturale overgangssoort. De

nood aan goed plantsoen is dan ook groot.

In '96-'97 werd in samenwerking met de

Afdeling Bos en Groen een proefbeplanting aan

gelegd in Merksplas met geselecteerde zaailin

gen. Deze werden opgekweekt uit zaad dat

geoogst werd op de betere fenotypes die zich

hoofdzakelijk in de valleien van de verschillende

rivieren in het zuiden van het land bevinden.

Deze proefbeplantingen kunnen op termijn uit

groeien tot zaadbestanden op basis van geselec

teerde zaailingen.

Prospectie leverde een potentieel zaadbestand,

gelegen te Wijchmaal (provincie Limburg), op.

Dit bestand omvat een groot aantal fenotypisch

interessante bomen. In 1998 werden reeds enke

le omtrekmetingen uitgevoerd.

contactpersoon: Boudewijn Michiels
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Behoud genetisch basismateriaal
en generatieve vermeerdering
van Populier

In het verleden werden verschillende aanplan

tingen gerealiseerd uit zowel vegetatief als gene

ratief vermeerderd materiaal. Het gaat om mate

riaal bekomen uit de natuurlijke verspreidings

gebieden, eigen verzameld materiaal en nakome

lingen van aan het Instituut uitgevoerde kruisin

gen. Deze proefbeplantingen zijn op termijn uit

gegroeid tot zaadboomgaarden. Op deze wijze is

doorheen de jaren een rijke basiscollectie

(genenbank) opgebouwd. Deze aanplantingen

bevatten bovendien de voorouders en ouders

van de huidige handelsklonen van het IBW en

van de beloftevolle klonen (momenteel ter ob

servatie aanwezig in de kwekerij enlof proefaan

plantingen). Meerdere van deze aanplantingen

dreigen (hoofdzakelijk gezien hun leeftijd) ech

ter op korte termijn verloren te gaan. Daarom

werd in r994 gestart met de inventarisatie van

Geconrroleerde kruisingen populier:

zaadonrwikkeling

het belangrijkste en oudste basismateriaal. Dit

plantenmateriaal wordt ook geleidelijk via stek

of ent verjongd, waarbij het materiaal opnieuw

getest kan worden op resistentie aan nieuwe

stammen en rassen van pathogenen. In 1997

enr998 werd voornamelijk aandacht besteed aan

de inventaristie en verjonging van de P. nigra,

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

collecties die zich hoofdzakelijk te Bellingen en

Grimminge bevinden.

Naast de kruisingen voor het klassieke verede

lingswerk (commercialisatie van nieuwe klo

nen) worden ook kruisingen uitgevoerd in func

tie van het moleculair genetisch onderzoek dat

de veredeling ondersteunt. Dit onderzoek

gebeurt in samenwerking met het Vlaams

Interuniversitair Instituut voor de Biotechnolo

gie (VIB). In 1997 en 1998 werden van 25 gelukte

gecontroleerde kruisingen ca. 5000 zaailingen

bekomen. Na een (kruising 1997) of twee (krui

sing 1998) verspeningen werden deze herleid tot

ca. 2600. Er werden intraspecifieke (P. deltoides x

P. deltoides), interspecifieke (P. deltoides x P. nigra,

P. deltoides x P. trichocarpa) en terugkruisingen (P.

deltoides x(P. trichocarpa x P. deltoides)) uitgevoerd.

Zaad wordt ook geoogst in de eigen zaadboom

gaarden of wordt verkregen via uitwisselings

programma's met andere onderzoekers. Er

werden meer dan 67000 P. deltoides zaadjes van

49 herkomsten uitgezaaid. Hieruit konden bijna

14000 zaailingen verkregen worden. Dit materi

aal zorgt voor een belangrijke uitbreiding van de

genenpool, die in een latere fase kan ingescha

keld worden in het kruisingsprogramma.

Contactpersoon: Boudewijn Michiels
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AFLP banden profielen voor 11

I1 I 9505222

I 950604 1 Xanthomonas populi stammen.

11 I I 1111 LMG 10276 LMG 8047 is een X. arboricola pv.
II LMG 102n juglandis en werd toegevoegd
I LMG8047

11 LMG 10275 als referentie.

I' LMG 10276 De resuictie-enzymes EcoR1 en

I1 LMG 10279 Taq1 en de primercombinatie
I LMG 10280

1I I I LMG 10262 94E01-93T01 werden gebruikt.

Observatie van populieren klonen en
aanleg van proefbeplantingen

Er worden een groot aantal observaties en

metingen uitgevoerd op de planten van de ser

res, de koude bakken, de proefkwekerij en de

aangelegde proefbeplantingen. Het gaat zowel

om planten die zich in verschillende fazen van

de selectie bevinden als om materiaal dat voor

namelijk opgekweekt wordt in functie van ge

richt wetenschappelijk onderzoek. Als we alleen

het plantenmateriaal in de categorie 'jonger dan

S jaar' in rekening brengen, bevinden er zich in

de proefkwekerij te Grimminge ca. 3700 klonen
onder observatie. Dit zijn grotendeels nakome

lingen van gecontroleerde kruisingen.

Bij het klassieke veredelingswerk wordt het

plantmateriaal geselecteerd op basis van bewor

telingsvermogen, groei, vorm, aangepastheid

aan het klimaat, fotoperiodische respons en

houtkwaliteit (in samenwerking met het labo

voor Houttechnologie van de u. Gent). In 1997 en

1998 werd voornamelijk aandacht besteed aan
klonen behorende tot de groep P. trichocarpa xP.

deltoides, P. deltoides x P. nigra en de terugkruisin

gen naar P. deltoides. Dit kadert in het op korte

tot middellange termijn op de markt brengen

van een gevarieerd assortiment klonen.

Jaarlijks worden proefbeplantingen aangelegd
met als doel het verder opvolgen (verschillende

leeftijden, bodemtypes, microklimaat,...) van in

de proefkwekerij geselecteerde klonen. Bij de

keuze van de locaties wordt een spreiding over

verschillende bodemtypes/geografische streken

nagestreefd. In principe wordt bij de aanleg van

vergelijkende proefbeplantingen een plantaf

stand van 8m x 8m aangehouden en wordt

gebruik gemaakt van z-jarige poten. Gedurende

de winter 1996-1997 en 1997-1998 werden onge

veer 40 ha aangelegd en dit op zo verschillende
locaties (hoofdzakelijk Vlaanderen). In totaal

werden meer dan 130 aan het IBW ontwikkelde

klonen aangeplant Naast de reeds gecommercia

liseerde (getuigeklonen) gaat het om klonen die

zich in een vergevorderd selectiestadium bevin

den. Deze behoren hoofdzakelijk tot de volgende

groepen: P. trichocarpa x P. deltoides, P. deltoides x

P. nigra, (P. trichocarpa x P. deltoides) xP. deltoides

en P. trichocarpa x P. trichocarpa.

Contactpersoon: Boudewijn Michiels

Fytopathologische ondersteuning van
de selectie en veredeling van Populier

Fytopathologisch onderzoek speelt een funda

mentele rol bij de selectie en veredeling van pop

ulier. De keuze van de ouders voor nieuwe kruis

ingen en de definitieve keuze van verhandelbare

klonen hangen in grote mate af van de resultaten
van het fytopathologisch onderzoek.

Zowel de basiscollecties, zaailingen als (geselec
teerde) klonen werden verschillende keer geob

serveerd en gescoord voor resistentie aan
Melampsora-roesten.

Het labowerk omvatte het microscopisch identi
ficeren van de roestsoort, de rassenidentificatie

via biotests, en onderzoek van de interactie

kloon/ras via kunstmatige infecties. Bij dit laat

ste werd speciale aandacht geschonken aan

P. deltoidesen aan het nieuwe, virulente ras ES.

De bestaande collectie van stammen van

Xanthomonas populi (bacteriekanker) werd uit

gebreid met isolaten uit natuurlijk geïnfecteerde

bomen uit België, Frankrijk en Nederland. In

1997 en 1998 werden kunstmatige infecties uit
gevoerd met verschillende stammen van

X. populi, waarbij de nadruk werd gelegd op het

testen van het agressiviteits-/virulentieniveau

van een aantal stammen en het screenen van de

resistentie van de basiscollectie, zaailingen en

(geselecteerde) klonen. Bovendien werd gestart

met de identificatie van verschillende rassen

via moleculaire technieken.

Het onderzoek naar Marssonina brunnea (blad

vlekkenziekte) beperkt zich tot het screenen van

klonenmateriaal. De basiscollectie van P. deltoides

in de kwekerij werd gecontroleerd op de aan

wezigheid van het populierenmozaïekvirus.

Tevens werd gestart met het in-vitro steriel ver

meerderen van klonenmat riaal voor export en

het virusvrij maken van besmette P. deltoides.

Contactpersoon: Marijke Steenackers,

Kristof Willems en Linda Meiresonne
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Moleculair genetisch onderzoek ter
ondersteuning van het veredelingson
derzoek

In het kader van het onderzoeksprogramma

"moleculair genetisch onderzoek ter ondersteu

ning van de veredeling" dat loopt in samenwer

king met het Vlaams Interuniversitair Instituut

voor Biotechnologie vzw (VIB), worden genen

kaarten opgesteld voor P. deltoides, P. trichocarpa

en P. nigra en worden resistentiemerkers in kaart

gebracht. Hiertoe werden aan het IBW een aantal

specifieke gecontroleerde kruisingen uitgevoerd

en werd het vereiste plantenmateriaal opge

kweekt. Bovendien werden de horizontale en

verticale resistentie van hybride families tegen

over de verschillende roestrassen van M. larici

populina onderzocht via biotests, werden roest

observaties uitgevoerd, bladweefselextracten

genomen voor HPLc-analyses, kankerinoculaties

uitgevoerd met twee rassen van X. populi, en

werd de groeistop bepaald op de zaailingen van

twee hybride families.

Ja M3 ."~ MirlM10r I M11r M13 V2 V.

Seiectie en veredeling van
Boomvormende wilgen

De basiscollectie van de wilgen bestaat uit een

800 klonen, waarvan 80% zich binnen het Salix

alba -Salixfragilis complex situeert. Om de volle

dige collectie beschikbaar te houden, werd een

aanzienlijk deel in '98 verjongd.

In 1997 werd een eerste selectie gemaakt van

lIO betere klonen uit de basiscollectie. Deze

werden vermeerderd voor intensieve observatie

en voor kunstmatige infectie met Erwinia salicis

stammen.

Uit de collecties van r989 en 1990 werden 600

van de 3000 zaailingen geselecteerd. Deze selec

tie gebeurde op basis van de afwezigheid van

inwendige of uitwendige symptomen van de

watermerkziekte na infectie, goede groeikracht,

goede vormeigenschappen, en kruising van

'zuivere' soorten. Van elk van deze geselecteerde

klonen werden 10 groenstekken genomen; deze

werden beoordeeld naar overleving en groei

kracht.

In '97 en '98 werden gecontroleerde kruisingen

uitgevoerd om goede groeikracht, vormeigen

schappen en eventueel Erwinia-resistentie te

combineren, om nakomelingen voor verder

genetisch onderzoek creëren en voor het mer

)<er-onderzoek van resistentie tegen Erwinia

salicis.
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Genetische kaan rond het

MER-LOCUS bij populier.

Op dit moment omvat het MER

gebied 18 informatieve merkers,

waarvan 13 volledig gekoppeld

met het MER-gen.

De omkaderde merkers vertonen

homologie met R-genen of

R-gen analogen.

In het kader van genenbehoud en karakterisatie

van de genenbank werd genetisch onderzoek

opgestart aan het IBW. De verwantschap en

diversiteit binnen de genenbank van Zwarte

populier werd in eerste instantie onderzocht via

isozymanalysen. De genenbank zal ook gekarak

teriseerd worden op DNA-niveau. Hiertoe werden

DNA-extracties uitgevoerd op 100 individuen uit

de genenbank Zwarte populier van het Instituut

en op gecommercialiseerde en potentieel com

merciële populierenklonen. Er werd gestart met

het op punt stellen van DNA-analysen met fluo
rescente AFLP-merkers.

De bestaande aanplantingen werden verder

opgevolgd. Op de aanplanting te Semmerzake

werden 8 geselecteerde klonen geveld ten behoe

ve van het houttechnologisch onderzoek.

Om de mogelijkheden van wilg op brakke terrei

nen te bestuderen, werden i.s.m. het Labo voor

Bosbouw te Gontrode (UG) verkennende proeven

opgezet aangaande zouttolerantie van enkele

wilgensoorten.

Contactpersonen:

Boudewijn Michiels en

Els Coarr (tot 15-1-99),

Pierre Van Peteghem (vanajI6-4-99)
Contactpersonen; Marijke Steenackers en

KristofWiliems, An Vanden Broeck



Fytop thologische ondersteuning
van de selectie en veredeling van
boomvormende wilgen

De fytopathologische ondersteuning van de ver

edeling van wilg omvat onderzoek naar de

watermerkziekte, veroorzaakt door de bacterie

Erwinia sa1icis.

Het IBW bezit een collectie van Erwinia salicis

stammen, geïsoleerd uit natuurlijk geïnfecteerde

wilgen in België. In het kader van de onderzoeks

opdracht B&G/3/r995 werd een moleculaire

detectie- en identificatiemethode voor Erwinia
sa/icis op punt gesteld, nl. via peR met selectieve

primers. Dit laat toe wilgen te screenen naar de

aanwezigheid van deze verwekker van de water

merkziekte, zonder dat er reeds symptomen

waar te nemen zijn. In 1998 werden reeds 558

sapmonsters genomen van zowel kunstmatig

geïnfecteerde als niet-geïnfecteerde wilgen.

In 1997 en 1998 werden 5 Erwinia-stammen met

afwijkend AFLP-patIoon geselecteerd voor het

kunstmatig infecteren van de gevoelige kloon

S. a1ba 'Lichtenvoorde'. Slechts een paar van deze

geïnfecteerde bomen vertonen ziektesympto

men. Uit deze experimenten blijkt reeds dat de

infectiemethode in de toekomst geoptimaliseerd

moet worden.

In oktober 1998 erd gestart met het project

B&G/23/r998 «Studie van de verspreiding en epi

demiologie van de watermerkziekte bij wilg in

Vlaanderen». In de eerste maanden werd gestart

met het screenen van de IBw-basiscollectie (in de

kwekerij) en van de aanplantingen naar E. sa1icis,
evenals met de opkweek en de identificatie van

bacterieculturen voor het inbouwen van een

luminescente merker.

Contactpersonen: Marijke Steenackers en

Kristof Willems

PCR-test op genomisch ONA van 8 verschillende

E. salicis-stammen, met primercombinatie ESla-Es4b.

Laan 5: merker.

Selectie en veredeling van Hybride
lork (Larix x eurolepis Henry)

In 1983 werd in de kwekerij van Groenendaal
gestart met de creatie van een multiklonale

variëteit (MV) van Hybride lork. De bedoeling

was het op grote schaal voortbrengen van vegeta

tief vermeerderingsmateriaal van streng geselec

teerde en genetisch hoogwaardige zaailingen.
Het klonenpark is opgebouwd uit 238 klonen,

elk vertegenwoordigd door I exemplaar.

In 1997 werd de overerfbaarheid van de hoogte
groei als selectiecriterium reeds onderzocht.

Tevens werd het stekvermogen van de klonen

bepaald. In 1998 werd een grootscheepse stek

campagne georganiseerd met h<:L oog op het

opbrengen van het plantsoen voor de aanleg van

de proefvlakken met betrekking tot de bepaling

van het minimum aantal klonen.

De nakomelingschapstesten richten zich op de

afstamming van de zaadtuinen te Halle (Japanse

en Europese ouders) en te Groenendaal (hybride

ouders, i.e. zaadtuin van tweede generatie). In

1994 en 1997 werden 2 permanente proefperce

len aangeplant te Maaseik en te Brasschaat met

een gezamenlijke oppervlakte van 2.93 ha. Het

eerste proefvlak werd in 1998 nauwgezet opge

nomen naar hoogtegroei en vorm.

Contactpersoon: Bart De Cuyper

25
selectie &

genetisch onderzoek

Multiklonale variëteit van

Hybride lork in de proefkwekerij

van Groenendaal.



26
IBW 1997-1998

Aetiviteitenverslag

Selectie en veredeling van Gewone
den (Pinus sylvestris L.).

In 1996 werd het IBW door de buitendiensten van

de Afdeling Bos en Groen attent gemaakt op de

problemen die werden ervaren met afstamming

van één van de zaadboomgaarden van Gewone

den. Jonge aanplantingen bleken immers geken

merkt door een algemeen slechte boomvorm.

De bedoeling is door nakomelingschapstesten

na te gaan in hoeverre de waargenomen slechte

boomvorm eigen is aan bepaalde half-sib fami

lies binnen de zaadtuin (onderzoeksopdracht

B&G!14/1997). De eerste observaties werden in

1997 verricht in 2 permanente proefvlakken

(3.05 ha) te Ravels die daartoe in 1994 werden
aangelegd.

Contactpersoon: Bart De Cuyper

Klonale zaadboomgaard van

Gewone den [e Groenendaal.

Behoud van autochtone bomen
en struiken

In '96 werd in opdracht van de afdeling Bos en

Groen gestart met een inventarisatie van

autochtone bomen en struiken in Vlaanderen.

Eerst werden de Ecologische Impulsgebieden

geïnventariseerd, in '98 zijn de houtvesterijen

Hechtel en Bree en de Regionale Vlaamse

Ardennen en West-Vlaamse Heuvels bestudeerd.

Deze inventarisaties worden uitgevoerd door het

Ekologisch Adviesburo Maes en Stichting

Bronnen.

Op basis van deze eerste inventarisatiegegevens

zijn er 4 regionale teeltwerkgroepen van start

gegaan. De doelstelling is om, zolang er geen

autochtoon plantsoen in de handel verkrijgbaar

is, met extra inspanning voor oogst en opkweek,

(gedeeltelijk) in de eigen behoeften voor autocht

oon materiaal te voorzien. Binnen deze teelt

werkgroepen werd er dit jaar reeds geoogst door

de afdeling Bos en Groen, de Vlaamse

Landmaatschappij (VLM) en het Regionaal

Landschap West-Vlaamse Heuvels (RLWH). De

afdeling Bos en Groen kweekt het materiaal op

in eigen kwekerijen, VLM en RLWH sloten hier

toe een contract af met bestaande handelskweke

rijen.

Op 21 februari '98 werd een studiedag "Inheemse

'bomen en struiken" georganiseerd. De referaten

map van deze studiedag is te verkrijgen bij de

afdeling Bos en Groen. De mededeling van het

IBW, 98/1: "Behoud van autochtone bomen en

struiken: een verkenning" is op het IBW te ver
krijgen.

Contactpersoon: Els Coart

Vruchten van kardinaalsmuts (Euonymu.s europaeu.s L).



Ex situ conservatie van veldiep (U/mus
minor MiJl.), bergiep (U/mus g/abra
Huds.) en steeliep (U/mus /aevis Pall.)

De onderzoeksactiviteiten rond olm kaderen in

het Europees programma "Co-ordination for

conservation, characterization, collection and

utilization of genetic resources of European

Elms" (RESGEN CT 96-78, 01.01.97- 31.12.2001).

Dit project beoogt het opstellen van maatregelen

ter ex situ conservatie van de veldiep (Ulmus

minor Mill.), bergiep (U1mus g1abra Huds.) en

steeliep (U1mus 1aevis Pall.). De databank van het

IBW werd uitgebreid tot 98 individuen, verspreid

over heel België. Ze bevat boomvormende
olmen die een redelijke dimensie bereikt hebben

(omtrek groter dan 50 cm) en/of olmen die ver

moedelijk een autochtoon karakter hebben.

63 genotypen werden vegetatief vermeerderd

(winter- en zomerstek) ter bewaring

in de genenbank. Van een selectie van 23 geno

typen werden 6 replica's bekomen die in 1999 in

een pathologische veldtest getoetst zullen wor

den op hun resistentie t.o.v. de pathogeen

Ophiostoma novo-u1mi (iepenziekte).

Van 47 genotypen werd bladmateriaal verza

meld voor moleculaire karakterisatie.

Contactpersoon: An Vanden Broeck

I

Europees onderzoeksprogramma
Zwarte populier (Popu/us nigra)

Het IBW is betrokken in het Europees onder

zoeksprogramma "Genetic diversity in river pop
ulations of European Black Poplar for evaluation

ofbiodiversity, conservation strategies, nature

development and genetic diversity" (FAJRs-PL97

3386; 1.03.98 - 28.02.2001). Dit programma is
gericht op de morfologische en genetische karak

terisatie van de ex situ collecties en de studie van

regeneratie in natuurlijke populaties van Zwarte

populier. Dit moet resulteren in de opstelling

van maatregelen ter behoud van de soort.

De Belgische ex situ collectie werd uitgebreid tot

140 autochtone inheemse Z..... dlle populieren.

Nieuwe relicten werden gevonden in de IJzer
vallei (Woesten, Oost-Vleteren), Dendervallei

(Eist, Lahamaide), Scheldevallei (Antwerpen) en

Maasvallei (Leten, Maasmechelen). Alle indivi

duen uit de ex situ collectie kregen opnieuw een

terreinbezoek waarbij de exacte veldlocatie werd

geregistreerd met Global Positioning System en

ent- of stekmateriaal werd geoogst voor opkweek

in de ex situ genenbank. De collectie werd

ondergebracht in een databank. Deze werd opge

nomen in de internationale databank van het

EUFORGEN Popu1us nigra-network.

Ter bepaling van de verwantschap en diversiteit

binnen de collectie, werd de methode voor bio

chemische karakterisatie aan de hand van isozy

men op punt gesteld.

contactpersoon: An Vanden Broeck
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Verspreiding van Zwarte populier

(Populus nigra L.) in Vlaanderen.
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Bilateraal samenwerkingsprogramma
met Hongarije

In 1996 werd een samenwerkingsprogramma

met Hongarije rond selectie en veredeling van

snelgroeiende bomen opgestart. Voor wat popu

lier betreft zijn de belangrijkste thema's de tech

nische assistentie voor de resistentieveredeling

t.o.v. de belangrijkste populierenziekten, macro

scopische observaties in de kwekerijen van de

voornaamste ziekten en microscopische identifi

catie van de pathogenen, studie van de geneti

sche diversiteit van de Hongaarse P. nigra collec

tie, observatie van de Belgische klonen in

Hongarije (en controle van identiteit van aanwe

zige materiaal), en de uitwisseling van materiaal.

In 1998 werd gestart met isozymanalyse van de

collectie van Zwarte populier van het Hungarian

Forest Research Institute.

Een onderdeel van het wetenschappelijk samen

werkingsprogramma voorziet ook in het ter

beschikking stellen aan het IBW van geselecteerd

vermeerderingsmateriaal van Valse acacia

(Robinia pseudoacacia 1.). Door selectie van zaai

lingen binnen de afstamming van de herkomst

gebieden en van de plus-bomen, kan de basis

worden gelegd voor de creatie van zowel zaailing

zaadgaarden als van een multiklonale variëteit.

Contactpersonen: Bart De Cuyper,

Boudewijn Michiels, Marijke Steenackers

en An Vanden Broeck

EUfORGEN Populus nigra netwerk

Het Instituut is actief binnen het "European

Forest Genetic Resources Populus nigra net

work".

De derde bijeenkomst van het netwerk vond

plaats op het Instituut in oktober 1997. Het

Instituut leverde een belangrijke bijdrage bij de

opstelling van een determinatiebrochure voor

Zwarte populier en bij het uitwerken van de

morfologische karakterisatie. De databank van

P. nigra van het IBW is opgenomen in een interna

tionale databank van P. nigra.

Contactpersoon: Jos Van Slycken

Zwarte populier (Populus nigra L).



Sta nd pi aa tso nderzoe k

& bosuitbreiding
Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen

Bebossingsduur gebied Binnenbos

Contactpersoon: Luc De Keersmaeker

Een tweede belangrijk onderdeel van het project

bestaat uit de koppeling van historiek en bodem

aan floristische data van bossen. Hiertoe worJt

samengewerkt met het onderzoeksteam van de

bosinventarisatie (AMINAL, Bos en Groen).

•
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Bos sinds 1984

Bos sinds 1962

Bos sinds 1929

Bos sinds i892

Bos sinds 1869

Bos sinds '854

Bos sinds 1778

-----

Het VLINA-project 'ecosysteemvisie bos' heeft tot

doel een elementaire bostypologie te ontwikke

len op basis van bodemgroepen en historische

boskaarten en dit ruimtelijk uit te werken op

niveau Vlaanderen. Het project is gestart met het

vectoriseren in Arcview en omzetten naar

Arc/Info van alle beschikbare historische

bronnen (kaarten die gebiedsdekkend zijn voor

Vlaanderen) voor twee proefgebieden. Dit zijn

de kaartbladen Schilde-Grobbendonk (r6/r 2) en

Geraardsbergen-Denderwindeke (30/7-8). In deze

2 proefgebieden werden eenheden onderschei

den met eenzelfde bebossingshistoriek door alle

kaartlagen op elkaar te leggen. Aansluitend hier

bij werd een aanvang genomen met de uitbouw

van een kaartenarchief dat de historische kaar

ten die Vlaanderen volledig dekken zal bevatten.

Hiertoe werd eerst nagegaan wat in het IBW

beschikbaar is. Deze bronnen werden verzameld.

In een volgende fase werden ontbrekende lagen

opgespoord bij RuGent en NGI. De kaarten van

Ferraris (r771-1778) en van Vandermaelen (1846

1854) zijn reeds volledig ingescand, ongeveer de

helft daarvan werd geplot op I/ra.ooo. De origi

nele ingekleurde 3de editie van het Militair

Cartografisch Instituut (MeI) op 1/20.000 (1900

1940) is bijna volledig aanwezig op het IBW.

Hetzelfde geldt voor de eerste editie op 1/25.000

(1950-1960). In 1998 werden de eerste experimen

ten gestart om het vectoriseren van bosgebieden

op kleurenkaarten te automatiseren in Arr/Grid.

Hiermee is in de voorbije periode het fundament

gelegd voor een dynamische en productieve onder

zoekscel met voldoende 'kritische massa'

voor het leveren van degelijk wetenschappelijk werk.

Het 'zaaien' is in grote mate gebeurd en de projecten

kunnen zich nu volop ontwikkelen volgens plan.

Van de huidige stand van de ontwikkeling is

hieronder per project kort verslag gegeven.

De cel standplaatsonderzoek is in 1997 sterk uit-

gebreid. Het personeelsbestand is toen gegroeid van

3 naar 7 full-time medewerkers met een verdubbeling

van het aantal academici. Er werden 5 externe onder

zoeksprojecten goedgekeurd die in de loop van 1997

en 1998 werden opgestart waardoor bijkomend nog

eens 4 nieuwe krachten binnen de cel tewerkgesteld

(op resp. een VliNA en EU-lIFE project) werden.

Daarenboven werden 2 projecten op eigen initiatief

en met eigen middelen opgestart en ten uitvoer

gebracht. Er is sterk geïnvesteerd in geavanceerde

apparatuur voor GIS-toepassingen en voor de uit

rusting van een rTjodern en performant bodemkundig

I en analytisch laboratorium.

De standplaats kan gedefinieerd worden als

het ruimtelijk kader waarbinnen de

ecologische processen van het bosecosysteem

zich afspelen. Het standplaatsonderzoek bestudeert

de relatie tussen de abiotische en biotische ecosys

teemcompartimenten en legt zich meer in het bijzon

der toe op de analyse van de ruimtelijk gebonden fac

toren die een effen hebben op de groei en ontwikke

ling van de bomen en het bosbestand (bodemvrucht-

baarheid, hydrologie, historiek landgebruik, etc).
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Goede overeenkomst russen gemeten

en gesimuleerde (WAVE) bodemvochtgehalten

op 10 cm diepte

0,35 -r-----------------------,
•

0,25 +---------'~--------=-~------_+-__i

0,2 +-----------------l~:_'I"'-~--_+_-__i

0,15 +--------------------~~-_l

0, I -t---,r--"""T"--r---,r--"""T"--r---,r--"""T"--r---,r--"""T"--r---,r---r

"- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "- "-

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"- ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~

~ '" '" '" ~ ~ "- "- 00 00 0- 0- e e
0 .!2 0 -3 .!2 .!2 .!2 0 0 0 .!2 .!2 ~ ~

~ ~ e ~ 0- - 00~ '" 0 '" M 00 M
~ 0 ~ M ~ M ~ M ~ N N ~ N

gemeten vochtgehalte op 10 cm diepte d.m.v. TDR

...... gesimuleerd vochtgehalte op 10 cm diepte d.m.v. WAVE model

Biogeochemische cycli van bosecosys,
temen in relatie tot 'Global Change'
en Duurzame Ontwikkeling

Het IBW is partner in dit door de OWTC (Diensten

van de Eerste Minister - Wetenschappelijke,

Technische en Culturele Aangelegenheden) gefi

nancierd project met als acroniem BELFOR (BEL

gian FORest ecosystems) (contract CG/oo/o5G).

Negen wetenschappelijke teams uit België wer

ken hierin samen: de universitaire laboratoria

van Gent (2), Antwerpen, Gembloux, Louvain,

Liège, het IBW en de VITO.

Het project wil de invloed van de verwachte kli

maatveranderingen op de cycli van C02, voe

dingsstoffen en water in het bos bestuderen.

Aldus zal getracht worden het effect van 'Global

Change' op het bos te voorspellen en richtlijnen

op te stellen voor het toekomstige beheer van

deze bosecosystemen. Het onderzoek wordt uit

gevoerd in 6 van de meest voorkomende bosge

meenschappen van België. Het IBW onderzoekt

meer specifiek de watercyclus in een populieren

bos (Balegem) en de nutriënten- en watercyclus

in een dennenbestand (Brasschaat). Er is een

inventaris van de bestaande en ontbrekende

gegevens opgemaakt en een gegevensbestand

uitgebouwd (fase I). Aan de hand van het model

WAVE werd de watercyclus in de beide bostypes

onder de actuele klimaatsomstandigheden gesi

muleerd, en gekalibreerd met sapstroommetin

gen en bodemvochtmetingen. In 1997 bedroeg

de transpiratie van het populierenbestand 3II

mm, in het dennenbestand varieerde ze tussen

189 en 3I 3 mm, naargelang de profielopbouw.

Ook werd aanvang genomen met het nutriënten

onderzoek in het dennenbestand (fase 2).

Het voorspellen van de veranderingen in de bio

geochemische cycli als gevolg van 'Global

Change' (fase 3) en het opstellen van richtlijnen

voor het beheer van bosecosystemen in het licht

van een Duurzame Ontwikkeling (fase 4) beho

ren tot de taken van de volgende 2 werkjaren.

Contactpersoon: Linda Meiresonne



Inventarisatie van de baggergronden
in Vlaanderen

Bij dit project wordt er voor de bevaarbare water

lopen in Vlaanderen een databank opgesteld met

gegevens over oude en recente stortplaatsen van

baggerspecie. Daarna zal er nagegaan worden of

het bebossen van deze terreinen een duurzame

oplossing biedt voor het probleem van de ver

ontreinigde baggergronden.

Verschillende bronnen werden op het terrein

getest op hun bruikbaarheid voor het opzoeken

van baggergronden. De 4belangrijkste bronnen

zijn de bodemkaart van België (IWONL), de

Inventaris Baggerstortterreinen opgesteld door

AWZ, informatie verzameld via contacten met

actieve en gepensioneerde ambtenaren van AWZ

en informatie die gehaald kan worden uit het

vergelijken van reeksen kaarten en luchtfoto's

die op verschillende tijdstippen opgemaakt wer

den.

Alle gegevens worden verzameld in de GIs-data

bank Dredgis. De databank bestaat uit 2 luiken:

enerzijds zijn er een aantal GIs-lagen en ander

zijds is er een grote hoeveelheid analyseresulta

ten en terreingegevens. Het doel van de databank

is om de gegevens van dit inventarisatiepro

gramma zo goed mogelijk te beheren en om toe

passingen van de gegevens voor andere doelein

den toe te laten.

Voor de Bovenschelde werd al aangetoond wat

de geografische omvang is van de baggergron

den: er werden reeds 484 ha baggergronden in

kaart gebracht. Bij 1/3 van de terreinen werd er

bodemverontreiniging vastgesteld. De inventari

saties langs de Leie en de IJzer zijn nog beperkt

in omvang. De beschikbaarheid van de veront

reiniging voor planten wordt getest door blad

stalen te nemen van de vegetatie of de gewassen.

De dataset is echter nog te klein om duidelijke

uitspraken toe te laten.

Contactpersoon: Bart vandecasteele

Anthropogene invloed op de alluviale vlakte

van de Bovenschelde

Bosbodeminventarisatie

Sinds begin 1997 inventariseren opnameploegen
van de afdeling Bos en Groen systematisch de

Vlaamse bossen volgens een raster van I x 0.5

km. Op 1/8 van die opnamepunten wordt bijko

mend een bosbodemstaalname uitgevoerd. Het

betreft een grondige staalname van de aanwezige

strooisellaag en de minerale bodemhorizonten

tot op 1,2 m diepte. Alle bodemstalen worden in

het bodemkundig labo van het IBW onderzocht

op relevante chemische en fysische parameters.

In 1997 en 1998 werd ongeveer 1/3 van de
geplande bodemstaalnames uitgevoerd. In die
periode werd immers voorrang gegeven aan de

bosbouwkundige opnames i J~ inventarisatie

van kruiden en mossen. Medio 1998 werd

gevraagd de staalnames in de privé-bossen priori

tair uit te voeren. De resterende opnamelocaties

in de openbare bossen zullen in 1999 en 2000

door het IBW verder worden geïnventariseerd.

Door het laboratorium is op alle stalen van 60
van de 120 staalnameplots een monstervoorbe

reiding uitgevoerd (ca. lIOO stalen). Organisch

materiaal, stikstof, zuurtegraad en geleidbaar

heid zijn bepaald op ca. 450 stalen (strooisel en

bodem). Op 230 strooiselstalen zijn reeds macro

en oligo-elementanalyses uitgevoerd. Voor een

200-tal minerale bodemstalen is de waterretentie

(pF) onderzocht.

Contactpersoon: Bruno De Vos

Bovenschelde

Stalen frame voor 'staalname'

van de strooisellaag
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Bodemgeschiktheid bosbomen

Het deelaspect bodemgeschiktheid werd als
onderdeel van standplaatsgeschiktheid onder

zocht. In 1998 werd de bestaande literatuur
samengebracht met gegevens over de bodemge
schiktheid van bosbomen. De voornaamste
bronnen waaronder (I) 'fichier écologique',

(2) het concept voor bodemgeschiktheid volgens
Baeyens, (3) groeiplaatsonderzoek van Van den

Burg en diverse soortspecifieke werken werden
met elkaar geconfronteerd en gesynthetiseerd in

een bodemgeschiktheidsmatrix voor diverse

soorten. Als beschrijving van de bodem werden
de kernseries van de Belgische bodemklassifica

tie gebruikt. De matrix bestaat momenteel uit

8892 'theoretische' kernseries (Zap, Aba,...) en 30

boomsoorten. Voor elke boomsoort is per kern
serie een geschiktheid toegekend gaande van

I (zeer geschikt) naar S(ongeschikt). Driedelige

klasseringen zoals bij 'fichier écologique' zijn
herwerkt naar een s-delige schaal. Bij andere

klasseringsystemen werd de logica van de auteur
zoveel mogelijk gevolgd.

Bij elke literatuurbron is vastgesteld dat een ver
schillende methodiek en normering is gehan
teerd om tot een 'geschiktheidklasse' te komen.

Een eenduidige en onderbouwde 'geschiktheids
beoordeling' dringt zich op. De bestaande

geschiktheidsmatrix wordt beschouwd als de

basis van de huidige kennis. Het is de hypothese
die nu systematisch door een uniforme en

wetenschappelijk onderbouwde techniek dient

getoetst te worden aan de werkelijkheid.

De gegevensmatrix is momenteel reeds bruik

baar om via de digitale bodemkaart met een GIS

systeem voor elke boomsoort geschiktheidsklas

sen op te maken en dat voor (bijna) elk gebied in

Vlaanderen. Dezelfde matrix zal als ingang die

nen voor het computerprogramma
'Bodemgeschiktheid Bosbomen' (BOBO) dat in

1999 zal worden ontwikkeld. Het programma

heeft als ingang de kernserie of de boomsoort en
selecteert dan automatisch respectievelijk de

geschikte soorten of de geschikte bodems, tel

kens in skiassen.

Contactpersoon: Bruno De Vos

geen data.. zeer geschikt

geschikt

matig geschikt.. weinig geschikt.. niet geschikt

Lokale bodemgeschiktheidskaarr voor Wimerlinde



Poplars for Farmers

In september 1997 werd het EU-AAIR-project

'Populieren voor landbouwers' afgesloten, waar

in het [BW actief was samen met 6 andere

Europese partners (Ierland, 2 in het Verenigd

Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje). Het doel

van het project was het uitbouwen van een bio

economisch beslissingsmodel, dat de landbou

wer toelaat, aan de hand van eenvoudig vast te

stellen standplaatsfactoren, de optie van bebos

sen met populier te evalueren. Het kader waarin

dit project is ontstaan, is de Eu-verordening

2080/92 die steun voorziet aan diegene die land

bouwgrond uit productie neemt en bebost.

In het slotjaar van het project werd een Europese

kaart met de landbouwgronden geschikt voor

populierenteelt opgesteld, door de bodemasso

ciatiekaart te verbinden aan de bodemgeschikt

heidsmatrix van populier. Voor de inschatting

van de rentabiliteit van populier werden voor de

kloon 'Beaupré' opbrengsttabellen opgesteld

voor plantafstanden kleiner dan 8 op 8 meter.

Bovendien werd landbouweconomische infor

matie verzameld van enkele populierenplantin

gen in Vlaanderen op landbouwgrond, ter valida

tie van het bio-economisch model.

De grondige statistische analyse van de stand

plaatsgegevens v~or populier, verspreid over

Europa, toont aan dat de meest relevante produc

tiviteitsvoorspellers voor de kloon 'Beaupré'

(Noordelijk West-Europa) vooral die bodemei

genschappen zijn die het vochtleverend vermo

gen bepalen, daar waar de groei van de kloon

'Luiza Avanzo' (Zuid-Europa) vooral bepaald

wordt door de klimaatsfactoren. Deze bevindin

gen worden bevestigd in het intensief opgevolg

de 'Beaupré'-bestand te Balegem (O.-VL), waar het

waterbalansonderzoek aangevuld werd met sap

stroommetingen. Het ontwikkelde groeimodel

toont de belangrijke invloed van het bodem

vochtgehalte op de wekelijkse groei aan.

Contactpersoon: Linda Meiresonne

Beaupré-besrand te Balegem.

uitgerust voor waterbalansonderzoek

UH-project vegetatieconcurrentie
plantsoen

Bij dit project zullen diverse behandelingen geë

valueerd worden in functie van hun efficiëntie

om de concurrerende kruidenvegetatie te

onderdrukken en de groei van jong plantsoen te

verbeteren. Het uFE-project wordt als demon

stratieproject door de EU gecofinancierd. Het

betreft in hoofdzaak het vergelijken van klassie

ke bestrijdingssystemen van concurrerende

vegetatie (maaibeheer, herbiciden) met recentere

systemen zoals boomplaten en -matten, etc.

Hierbij worden voor- en nadelen van elke metho

de met elkaar vergeleken. Enerzijds wordt nage

gaan wat het groeiverbeterend tffect van elke

methode is. Anderzijds wordt onderzocht welke

negatieve (milieu-)effecten optreden. Tenslotte

wordt de kostprijs van aanleg en onderhoud in

rekening gebracht. De eindbalans geeft uitsluit

sel over de meest aangewezen behandeling bij

een gegeven standplaats en uitgangssituatie.

De uitvoering is in 1998 opgeschort wegens het

ontbreken van het voorziene personeel (te wij

ten aan administratieve problemen). Op eigen

initiatief werd door het IBW met een experimen

tele voorproef gestart in het provinciaal domein

'Het Vinne' (Zoutleeuw) als voorbereiding op de

grote proef in 1999. Op beperkte schaal (1,2 ha)

werden tien behandelingen uitgevoerd. Naast

een blanco referentiebehandeling werden (ronde

en vierkante) boomplaten uit karton, matten uit

recyclagerubber en enkele mulchen van ver

schillende samenstelling getest. Elke behande

ling werd toegepast op 200 bomen van Zomereik

en Es (2 x 100 bomen per boomsoort).

Uit de voorproef blijkt dat de boomplaten na

wateropname goed aansluiten bij het grondop

pervlak. Ze worden niet opgeduwd door àe

krachtig groeiende kruidenvegetatie. De diame

ter van de platen (75 cm) is werkbaar en voor de

omstandigheden in het Vinne mag de diameter

niet kleiner zijn.

Contactpersoon: Jürgen Samyn
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Bodemverbeteringsproef PIJNVEN

Op vraag van de houtvester van Hechtel werken

de cel bosbescherming en de cel standplaatson

derzoek samen aan een bodemverbeteringsproef

in het domeinbos Pijnven. De proef wordt volle

dig met eigen middelen uitgevoerd.

Het doel van de proef is om met behulp van
kalkmeststoffen en alternatieve kalkhoudende

restproducten te trachten de gezondheidstoe

stand van Corsicaanse den te verbeteren (door

o.a. de tolerantie tegen Sphaeropsis-aantastingen

te verhogen) en de effecten op het bosbestand te

evalueren.

Producten als dolomietgranulaten, LD-slakken ,

papierslib, schuimkalk en een kleiJleem-sub

straat zullen worden toegepast als behandelin

gen binnen een blokkenproef op praktijkschaal.

Innoverend aan dit experiment is enerzijds de

cEc-verhogende komponent van bepaalde

producten, en anderzijds de verweerbare granu

laire vorm waarin de carbonaatkalk wordt aan

gebracht. Doel is uiteraard te verhinderen dat de

basische kationen te snel uitspoelen in de zeer

zandige en zure bodems (Zbg-gronden) met een

gering vastleggingsvermogen.

De monitoring zal gebeuren aan de hand van

periodische naaldanalyses (cel standplaats

onderzoek) en een vitaliteitsbeoordeling (ce!

bosbescherming).

In november 1998 is het proefopzet grotendeels

uitgewerkt. De dosis van elke behandeling is

bepaald en op het terrein zijn de bosbestanden

geselecteerd en de blokken afgelijnd.

In het totaal wordt ca IS ha Corsicaanse den bij

de proefbetrokken, waarbij 10 ha behandeld

wordt met bodemverbeterende stoffen. Hierbij

zullen ongeveer 127 ton kalkhoudende produc

ten worden aangebracht.

Contactpersonen: Bruno De Vos en Peter Roskams

Bodemval mer formoloplossing

voor de vangsr van ongewervelde bodemfauna

Project bodemfauna (B&G/1S/96)

'Bosbodemklassificatie door middel van bodem

fauna' is een TWOL project (Toegepast

Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu)

gestart begin 1997 en afgerond eind 1998. Het

project werd uitgevoerd door laboratoria van

3 universiteiten (RUCA, UG en KuLeuven).

De periodische staalnames van ongewervelde

bodemfauna (interval 2 à 3 weken) zijn geduren

de I volledig jaar (maart 1997-april 1998) uitge

voerd op 50 plots verspreid over het Vlaamse

Gewest, teneinde de variatie in de tijd voor elke

onderscheiden soort te kunnen vaststellen. Een

verbazend groot aantal organismen werd 'gevan

gen', gescheiden per soort door diverse specialis

ten en voor een deel op naam gebracht Van de

Sphaeroceridae zijn 66 soorten waargenomen,

waarvan 10 soorten nieuw voor de Belgische

fauna, 3 soorten vrij zeldzaam zijn en I soort

waarschijnlijk nieuw is voor de wetenschap. Bij

de vliegenfamilie Empididae is er 1 van de 24

vastgestelde soorten nog niet in België waarge

nomen en wellicht ook I soort nieuw voor de

wetenschap. Bij de Collembolen zijn 5 van de

35 soorten nieuw voor de Belgische fauna.

Meer dan 490.000 nematoden werden geteld

behorend tot 29 families, 54 genera en 89 soor

ten. Gemiddeld kwamen ca 30.000 individuen

per liter bosbodem voor.

Bij de Araneae (spinnen) werden 177 soorten

onderscheiden, allen bekend in België maar

soms heel zeldzaam. Tachtig soorten Carabidae

(loopkevers) zijn gevangen waarvan bij veel

soorten slechts enkele exemplaren voorkomen.

Van alle plots werden tevens door het IBW staal

names van de strooisellaag en de 3 bovenste

minerale horizonten uitgevoerd (meer dan 450

stalen). Van alle belangrijke chemische elemen

ten werden het concentratiebereik vastgesteld.

De verwerkte gegevens worden systematisch

gepubliceerd in rapporten en artikels.

Contactpersoon: Bruno De Vos



Uitbouw van het bosbodemkundig
en analytisch labo

In 1997 werd het chemisch onderzoeksluik

gestart binnen het bodemkundig en analytisch

labo. In de loop van 1998 werd vooral gewerkt

aan de optimalisatie van de standaardoperatie

procedures (sop). Dit gebeurde reeds voor de

staalvoorbereiding en voor de volgende

analyses: ICP-metingen voor zowel blad- strooi

sel- als bodemstalen, pH- en geleidbaarheidsme

tingen, asrestbepaling, Kjeldahl-stikstofbepa

ling, organische stofbepaling, en bepaling van

het carbonaatgehalte.

Naast de chemische analyses werden ook

fysische proeven uitgevoerd zoals het opstellen

van pF-curves, het meten van structuurstabili

teit, textuurbepalingen d.m.v.laserdiffractie

(hiervoor werd een nieuw toestel in gebruik

genomen en op punt gesteld).

Bij eventuele verbeteringen of veranderingen

van de gebruikte methode werd de betreffende

sop aangepast enlof verbeterd.

Voor volgende projecten werden hoofdzakelijk

chemische analyses uitgevoerd:

• Bosbodemmeetnet : analyse van bladstalen

van loofbomen

• Bodemfaunaproject : analyse van strooisel

en bodemstalen

• Level 11- proefvlak : analyse van bladstalen

van naaldbomen

• Onderzoek naar opname van zware metalen

door verschillende wilgenklonen

• Inventarisatie baggergronden : analyse
van bodem- en bladstalen, textuuranalyses

• Bosinventarisatieproject : analyse van strooisel

en bodemstalen, ook fysische analyses (pF)

• Kwekerij: analyse van bladstalen van de ver

schillende populierenklonen op stikstof,

zware metalen en macro-elementen.

Het labo staat ook in voor het drogen en verma

len van de binnengebrachte stalen. Aansluitend

bij deze chemische analyses werd het bestaande

bodemarchief uitgebreid en de bijhorende data

bank aangevuld.

Contactpersoon: Carine Buysse

Het bosbodemkundig en analytisch labo
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Uitbouw van de GIS-cel

Omdat het standplaatsonderzoek steeds ruimte

lijk gebonden parameters analyseert is een

geografisch informatiesysteem (GIs) een uiterst

belangrijk instrument. Daarom werd binnen

standplaatsonderzoek de GIs-cel opgestart en ver

der uitgebouwd. De bestaande infrastructuur

werd uitgebreid waardoor 6 mensen simultaan

gebruik kunnen maken van de nodige program

ma's en apparatuur om ruimtelijke analyses uit

te voeren en bruikbaar kaartmateriaal te produ

ceren. Bijzondere aandacht werd besteed aan de

problematiek van de transformatie tussen de

verschillende gangbare coördinatensystemen

onderling (uTM3r, Lambert 72, WGS 84). Dit

onderzoek was nodig om veldmetingen met

behulp van het dGps-toestel (Global Positioning

System) te gebruiken in GIS-programma's.

Nog meer dan bij gelijk welke andere databank

is het in digitaal formaat ingeven of omzetten

van ruimtelijk verdeelde gegevens een veeleisen

de en intensieve bezigheid. Rekening houdend

met de resulterende schaal en de vereiste kwali

teit werd een voorstudie uitgevoerd omtrent

semi-automatische digitalisatie van kaarten.

Dit werd nuttig aangewend bij de digitalisatie

van oude boskaarten. Ook werden bij deze

opdracht technieken aangewend die gekend

zijn bij de beeldverwerking en teledetectie.

Deze invoertechnieken zullen verder onderzocht

en geïmplementeerd worden voor het maken

van digitale geografische gegevens.

Diverse geografische databanken werden reeds

ontwikkeld binnen het Instituut: de afbakening

van de bosreservaten, het in kaart brengen van

de baggergronden, het ontwikkelen van gevec

toriseerde historische boskaarten, enz. Op die

manier kreeg de GIs-cel een sterk ondersteunen

de functie voor het Instituut.

Contactpersoon: Bart Cosyn
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Vi spo p u Iat ie-o n derzoe k
en vis-en milieukwaliteit

Visbestandopnames

Het onderzoek rond de visbestanden 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. In

Europese context is het onderzoek naar de kwaliteit

van het visbestand van rechtstreeks belang bij de

evaluatie van de habitatkwaliteit. Toestand en

evoluties in de visstand worden op Vlaams niveau

meer en meer gebruikt als maat voor de algemene

milieukwaliteit en bij het evalueren van de lopende

saneringsprojecten. Bovendien is ook het onderzoek

naar de concentraties van toxische stoffen in vissen

een belangrijke methode bij immissiemetingen van

verontreinigende stoffen in het milieu, met name het

onderzoek naar concentraties van zware metalen en

PCB'S in het spierweefsel van paling. hetgeen tevens

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

consumeerbaarheid van vis i.f.v. de volksgezondheid.

•
I

De concrete doelstelling van dit onderzoek is

kennis van de toestand van de vispopulaties in

Vlaanderen te verwerven via regelmatige

inventarisatie en monitoring van de waterlopen

en afgesloten waters van het Vlaamse Gewest.

Dit geeft ons informatie omtrent de verspreiding

en status van soorten maar is ook indicatief voor

de kwaliteit van het milieu en schept

mogelijkheden om de saneringsinspanningen in
aquatische ecosystemen te evalueren. Net zoals

in 1996 werd er in 1997 en 1998 verder gegaan
met de monitoring van visbestanden in het

Vlaamse gewest.

In 1997 en 1998 werden volgende waterlopen
bemonsterd: van het bekken van de

Bovenschelde, de zijlopen van de Boven

Zeeschelde, van het bekken van de Dender, de

zijlopen van de Dender waaronder de Mark,

enkele waterlopen van het Maasbekken

waaronder de Witbeek, de Bosbeek, de Leyloop

te Poppel, de Abeek, de Warmbeek, de Berwijn,

de Dommel en de Grensmaas zelf, van het

bekken van de DijIe: de zijlopen van de Dijle

waaronder ook de IJse en de Laan en de zijlopen

van de Zenne, van het bekken van de Leie, de

zijlopen van de Leie.

Bovendien werden ook op de volgende kanalen,

wateringen en polderwaterlopen
visbestandopnames uitgevoerd: de Wateringen

van Lommel, het Kanaal Bocholt-Herentals. het

Kanaal Charleroi-Brussel-Rupel, het

Leopoldkanaal, het Kanaal Kortrijk-Bossuit, het

Kanaal Gent-Oostende, het Kanaal Roeselare

Leie, de Bergenvaart, het Kanaal Stekene

Eksaarde, het Kanaal Dessel-Schoten, enkele

waterlopen beholende tot de Polders afwaterend

naar Blankenberge, Oostende of Nieuwpoort en

enkele waterlopen behorende tot de Grote
Westpolder, West-Vlaanderen. In het kader van

een onderzoek naar de passeerbaarheid van

sluizen voor vissen werd een indicatieve

visbestandsopname uitgevoerd op de Ringvaart

te Gent (studie i.o.v. de Administratie

Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Boven

Schelde).

Van de afgesloten waters werden het
Webbekomsbroek, de Putten van Niel, Tielrode
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Broek, het Oud Kanaal Bree, Domein

Vorderstein, de Spuikom van Oostende, het

Meer van Weerde en de Oude Leiearmen

Bavikhove, Menen en Ooigem bemonsterd.

De gegevens van de uitgevoerde bemonsteringen

werden in databestanden ingevoerd en verwerkt.

De gegevens van de visbestandsopnames die in

1996 en 1997 werden uitgevoerd, werden verder

gerapporteerd. De gegevens worden bovendien

ook vaak door derden gebruikt onder andere in

de jaarlijkse milieurapportage (Mirarapporten)

en in de VMM en Aquafin (jaar)rapporten.

contactpersonen:

Gerlinde Van Thuyne en C1aude Belpaire

Visbestandsopname op een beektrajecc

met behulp van een elektrovisserijaggregaat

met batterijvoeding.

Hoge waterstanden in het najaar van 1998 vertragen

de visbestandsopnamen op het Schulensmeer.

Studie naar de vispopulaties
van het Schulensmeer.
Vergelijking 1989 - 1998

(studie i.o. v. de Provinciale
Visserijcommissie van Limburg)

Deze studie, in opdracht van de Provinciale

Visserijcommissie (pvc) Limburg heeft als doel

de evolutie van de visstand in het Schulens

meer na te gaan. Ze werd eind 1998 aangevangen

maar werd tijdelijk onderbroken als gevolg van

de hoge waterstanden. Vissen werden gevangen,

gemerkt, gemeten en gewogen (op identieke

wijze als in 1989). Verder worden zowel de

oevervegetatie als de waterkwaliteit (i.s.m. VMM)

bestudeerd. Het meer werd ingedeeld in 9 zones

die intensiefbemonsterd werden. Tot op heden

werden alle zones van het meer minstens één

maal bemonsterd via elektrovisserij, fuiken en

kieuwnetten. In totaal zijn er nu ongeveer 3500

4000 vissen gemerkt. De studie kreeg tengevolge

van de overstromingen een extra dimensie want

de resultaten vóór en na de overstroming

kunnen vergeleken worden.

Ook de hengelaars worden zo veel mogelijk

betrokken in de onderzoeksopdracht o.a. via een

enquête (i.s.m. vrijwilligers van de federatie

Verenigde Vissers van het Schulensmeer en de

Afdeling Bos en Groen).

contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire



Onderzoek naar herstelkansen
van geëutrofieerde vijvers via
voedselwebmanipulatie

Dit onderzoek is een ondersteuning aan het

Vlina-projekt 'Onderzoek naar herstelkansen

van geëutrofieerde vijvers via

voedselwebmanipulatie in het Blankaartbekken
(Woumen) en De Maten (Genk)' (studie KU

Leuven en medeparticipanten). De

visgemeenschappen van deze vijvers in het

Blankaartbekken worden gebiomanipuleerd via

afvissingen. Dit kadert in het onderzoek op

voedselwebmanipulatie: eerst wordt de

planktivore en benthivore vis verwijderd, daarna

gebeurt er een bepoting met snoek. In de Maten

werden vijvers tevens afgevist en bepoot met

snoek om na te gaan hoe populaties van

inheemse vissoorten kunnen worden

bevoordeligd ten opzichte van exoten als katvis,

zonnebaars, blauwbandgrondel en Amerikaanse

hondsvis.

contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire

j
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De evaluatie van de ecologische
kwaliteit in de watersystemen
van het Maasbekken aan de hand
van de visindex

In december 1997 ging een door de EU

gefinancierd onderzoek van start naar de

ontwikkeling van een visindex voor het bekken

van de Maas. Het IBW werkt hiervoor samen met

onderzoekers uit Namen, Gembloux, IJmuiden

en Metz. Twee vergaderingen van de stuurgroep

werden gehouden in Namen (21 januari 1998) en

in Verdun (15 juni 1998) met als hoofddoelen het

op punt stellen van de kalender en het

activiteitenprogramma. In Groenendaal (15

december 1998) ging de derde vergadering door

voor een bespreking van de stand van zaken en

van de planning '99. Een technisch coInité werd
opgericht om het veldwerk te optimaliseren. Dit

comité kwam samen in Groenendaal (4 augustus

98) en in Lith (14 september 1998) waarbij

gezamenlijk afvisactiviteiten werden gepland

om de methodologie van de verschillende

participanten te vergelijken.

De volgende taken werden uitgevoerd: er werd

een lijst opgemaakt van parameters (metrics) die
wereldwijd worden gebruikt bij het bepalen van

de IBI; er werd een lijst van de vispopulatie in

het Maasbekken samengesteld; aan de hand van

deze lijst werd een spreadsheet opgemaakt die

gemeenschappelijk door alle participanten zal
worden gebruikt; er werden gemeenschappelijke

visbestandopnamen op de Grensmaas, de

Semois, de Vimbe en de Maas uitgevoerd.

contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire
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Bootelekcrovisserij op de Maas in het kader van

het Eu-Life project rond de ontwikkeling van

de visindex in het Maasbekken.
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Activiteitenverslag

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

In 1997 en 1998 werd het onderzoek rond de
visindex (IBI) verder gezet. Enerzijds werd de

procedure bij het gebruik van de verschiIlende

parameters verder verfijnd en werden een aantal

statistische analyses uitgevoerd. Anderzijds werd

een overzicht gegeven van de IEl-scores van alle

recent bemonsterde meetplaatsen in

Vlaanderen. Hiertoe werden o.a. de gegevens van

het programma 'Visbestandsopnames' gebruikt.

Het onderzoek rond de visindex werd mede

mogelijk gemaakt dank zij het afstudeerwerk

van een student bioingenieur. In het hoofdstuk

over de waterverontreiniging van Mira-T (1998)

werd o.a. over de visindex gerapporteerd.

In dit kader werd er deelgenomen aan en een

voordracht gegeven op de studiedag 'Ecologische

kwaliteitsbeoordeling oppervlaktewater in

Vlaanderen en Nederland' in Antwerpen op 8

oktober 1998. Op het congres 'Assessing the

biotic integrity of running waters' (Wenen, 9-12

november 1998) werden twee posters

voorgesteld.

contactpersonen: Claude Belpaire en Jan Breine

Zware metalen en PCB's in vis

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 1998 werden bij een no-tal palingen analyses

uitgevoerd naar de concentratie van zware

metalen (Cd, Hg en Pb) in het spierweefsel. De

palingen werden verzameld tijdens de

visbestandsopnamecampagnes van 1996, 1997

en 1998 en zijn dus afkomstig van de Vlaamse

binnenwateren. De resultaten van de

concentraties aan zware metalen werden eind

1998 verwerkt. In het Mira-T rapport van 1999
wordt hierover gerapporteerd. Dit onderzoek

loopt samen met het CODA te Tervuren. Er werd

deelgenomen aan de studiedag 'Aquatisch

Milieukwaliteit' op het RIVO (Nederland) op 23

september 1998.

Ook PCB'S kunnen door paling in niet geringe

mate geaccumuleerd worden, hetgeen deze soort

tot een geschikte indicator maakt. Het PCB

onderzoek in zoetwatervis staat in Vlaanderen

nog in de kinderschoenen. In samenwerking

met het Rijksstation voor Zeevisserij te Oostende

werden van een no-tal palingen analyses

uitgevoerd naar de concentratie van

polychloorbiphenylen in het spierweefsel.

contactpersonen:

Gerlinde Van Thuyne en Claude Belpaire

cadmiumconcentraties in paling. I =SOllg/kg

Verspreiding van cadmiumconcentraties

in paling in Vlaanderen.



Adviesverlening

Naast een deelname in tal van stuurgroepen en

commissies in opdracht van de Vlaamse

Overheid, werd heel wat tijd besteed aan

advisering en informatieverstrekking aan

diverse doelgroepen, zo werd ondermeer een

bijdrage geleverd aan het jaarverslag van de

VMM, waarbij de evolutie van de waterkwaliteit

kon geïllustreerd worden met de gegevens van

de visbestanden .

contactpersoon: Claude Belpaire

•
/
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Het onderzoek rond biotoopherstel heeft zich

gedurende de voorbije jaren vooral beziggehouden

met twee aspeaen van de herinrichting van

waterlopen. Enerzijds werd heel wat beleids

ondersteunend onderzoek verricht betreffende

vismigratie: inventarisaties van de vismigratie

knelpunten op prioritaire waterlopen, evaluatie van

vispassages en onderzoek naar de passeerbaarheid

van duikers en sifons voor vissen. Anderzijds is er

het onderzoek naar natuurvriendelijk herstel van

oevertrajecten. De accenten liggen hier vooral

op de oeverprofielen, de te gebruiken materialen,

de in aanmerking komende vegetatie bij

herstelmaatregelen en onderzoek rond de

kweek van oever- en waterplanten.

Biotoopherstel
Natuurvriendelijk herstel van
oevertrajecten

De vraag naar oever- en watervegetatie neemt

steeds toe. Binnen het project 'kweek en

aanplanting van oever- en waterplanten' op het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer wordt,

in samenwerking met de afdeling Bos en Groen,

getracht aan deze vraag tegemoet te komen door

onderzoek te verrichten naar de kweek van

verschillende oeverplantensoorten en naar de

efficiëntie van beplantingsmethoden en

beplantingen op verschillende sites.

Voorstellen voor beplanting van oevertrajecten

worden verzameld en geëvalueerd op plant

klaarheid en geschiktheid van de site. Bij de

keuze van het plantmateriaal wordt zoveel

mogelijk rekening gehouden met de genetische

herkomst ervan. Bij de uitvoering, zowel als bij

de voorstellen, wordt het nodige advies verleend.

Nadien wordt de groei van de vegetatie

gedurende de eerste drie jaar na de beplanting

jaarlijks opgevolgd. In 1997 werden 18 beplan

tingen van oevertrajecten uitgevoerd, in 1998

waren dat er 25. De opkweek van deze planten

gebeurt in het kweekstation op de viskwekerij

'De Volharding' te Rijkevorsel.

contactpersoon:

Hilde Verbiest en Daniël De Charleroy

Beplanring achrer een vooroeververdediging

langs her kanaal Bocholr-Herenrals

te Sinr-Huibrechts-Lille.

4S
biotoopherstel



IBW 1997-1998

Activiteitenverslag

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

Bij beplantingen langs oevers krijgt men

regelmatig te maken met de kritische
ingesteldheid van rechtstreeks of onrechtstreeks

betrokken partijen die zich de vraag stellen of
dergelijke ingrepen al dan niet verantwoord zijn.

Zal de aanwezige en misschien autochtone

oevervegetatie hierdoor op termijn niet in het
gedrang komen? Niet in het minst wordt hierbij

de aandacht gevestigd op de mogelijke negatieve

gevolgen van het fenomeen van de 'genetische

vervuiling'.

Om wat meer klaarheid te scheppen binnen deze

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

veredeling (Centrum voor Landbouwkundig

Onderzoek). De studie moet ertoe leiden dat in

de toekomst bij aanplantingen ecologisch
verantwoord uitgangsmateriaal gebruikt wordt.

Ook in de handel is het gewenst dat op termijn

planten aangeboden worden, die voldoen aan
"ecologische normen". Deze normen moeten

echter nog opgesteld worden.

contactpersoon:

Hilde Verbiest en Daniel De Charleroy

Paaimogelijkheden op kunstmatige
paaisubstraten

De oevers van waterlopen worden dikwijls

zodanig vastgelegd dat de groeimogelijkheden

voor de oever- en watervegetatie in het gedrang
komen. Soms gaat het zelfs zo ver dat

ontwikkeling van vegetatie niet meer mogelijk
is. Voor vissen wordt het dan quasi onmogelijk

om zich nog te kunnen voortplanten. De eitjes

kunnen moeilijk nog ergens op afgezet worden,

en de jonge vis kan zich niet verschuilen voor
predatoren, zodat natuurlijke rekrutering zo

goed als uitgesloten is. Om vissen in deze situatie
toch nog de mogelijkheid te bieden zich op een

natuurlijke wijze voort te planten, kan op deze

vegetatieloze plaatsen gekozen worden voor
een artificiële oplossing. Daarom werden de .

paaimogelijkheden van vissen onderzocht op

kunstmatige paaiplaatsen op basis van
synthetische vezels.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de

paaiplaatsen langs het kanaal Leuven-Dijle in

Boortmeerbeek en in Schiplaken. De resultaten

waren bevredigend voor de brasem en de

blankvoorn. Voor soorten als snoek, snoekbaars

en baars kon echter niet achterhaald worden of

ook zij voor hun rekrutering gebruik kunnen

maken van de kunstmatige paaisubstraten.

Hiervoor is een meer uitgebreid onderzoek met

opkweek van de eitjes in

laboratoriumomstandigheden noodzakelijk.

contactpersoon:

Hilde Verbiest en Daniel De Charleroy

Visei[jes op 9 juni 1998 aangetroffen

op de symhe[ische bors[els

van het paaisubstraa[,

waarop 4 dagen voordien

paaiende vissen

werden waargenomen.



Inventarisaties vism igratieknel punten
op prioritaire waterlopen

Er is een groot verschil in ecologische waarde

tussen de verschillende beken en rivieren

onderling, en daarom is het belangrijk dat de

meest waardevolle waterlopen I bekkens eerst

worden geïnventariseerd op de aanwezigheid

van vismigratieknelpunten. Hierdoor vergroot

eveneens de kans dat knelpunten hier het eerst

worden aangepakt, wat uiteraard belangrijk is

voor het behoud van de nog overgebleven

natuurwaarden.

Anderzijds is het in de praktijk logisch dat men

bij het veldwerk rekening houdt met tijd- en

kostenbesparende aspecten, zodat het aange

wezen is om waterlopen die zich in elkaars buurt

situeren, opeenvolgend te inventariseren. In

functie van een integraal waterbeheer en naar de

betrokken overlegfora toe, wordt gekozen voor

inventarisatie per (sub)bekken zoals die

ingedeeld werden voor de oprichting van

bekkencomités en grensoverschrijdende stroom

gebiedcomités. Rekening houdend met voor

noemde factoren, lijkt het aangewezen om een

zekere volgorde in deze inventarisaties na te

streven, afhankelijk van de aanwezige

natuurwaarden.

Onderzoek naar het ontwerpen van
vis passages

Aangezien over het Vlaams Gewest tal van

verschillende waterlopentypen met bijhorende

visbestanden voorkomen is het te verwachten

dat eveneens verschillende typen vispassages

moeten worden aangelegd. De efficiëntie van

een vispassage is immers afhankelijk van een

aantal parameters als stroomsnelheid, water

diepte, hoogteverschil, lokstroom, enz. Het is

dus belangrijk op een bepaalde plaats het juiste

type vispassage aan te leggen. Voorafgaandelijk

onderzoek is hiervoor vereist.

In 1997 startte een onderzoek, in samenwerking

met het Waterbouwkundig Laboratorium, naar

de mogelijkheden voor de aanleg van een

nevengeul of traditionele bekkentrap bij het

migratievrij maken van een aantal knelpunten

gevormd door stuwen langs de Bovenschelde.

Het onderzoek werd afgerond in 1998. De

resultaten werden beschreven in een

onderzoeksrapport.

contactpersonen:

Daniël De Charieroy en Hilde Verbiest
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Voor het Maa -en het Demerbekken werden

reeds dergelijke prioritaire waterlopen

aangeduid en heeft het IBW de inventarisaties

van migratieknelpunten in 1997 uitgevoerd.

Terreinwerk in het bekken van de IJzer werd in

1998 opgestart.

contactpersonen:

Daniël De Charleroy en Saar Monden

Sruwen, schotbalken, pompgemalen,

drempels in waterlopen vormen hindernissen

die de vrije vismigratie verhinderen en versnipperen

of isoleren het leefgebied van vissoorten.

De foto laat een verstelbare stuw op de Kemmelbeek

ter hoogte van VlamertinRe z.ien.
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Evaluatie van vispassages

Over de efficiëntie van vispassages zijn relatief

weinig gegevens voorhanden. Vooral omdat de

tot nog toe uitgevoerde projecten vrij klein zijn

in aantal en sterk uiteenlopen qua dimensie en

uitvoering. Na de aanleg van vispassages is het

echter nuttig dat nagegaan wordt of de

uitvoering van een bepaald concept de

verwachtingen vervult en als dit niet het geval is,

wat hiervan de oorzaak kan zijn.

In 1997 werd in het Vlaams Gewest de eerste

vispassage op de Velpe te Hoeleden geëvalueerd.

Maar liefst 14 vissoorten slaagden erin de

bekkentrap op te zwemmen. Grondel kwam

uitzonderlijk veel voor in de vangsten, giebel en

blankvoorn werden ook opvallend meer aan

getroffen dan de overige vissoorten. Opmerkelijk

was ook het relatief hoog aantal driedoornige

stekelbaarsjes in de bekkentrap. De overige

kleinere vissoorten van de Velpe (bittervoorn,

tiendoornige stekelbaars en vetje) kwamen in

veel beperktere mate voor in de vangsten.

Beneden de vispassage werden duidelijk meer

vissen waargenomen (vooral

van bepaalde vissoorten) dan

op andere plaatsen op de Velpe,

waar geen kunstwerken de loop

van de rivier onderbreken.

Mogelijk wijst dit op het

moeilijk passeerbaar zijn van

de passage (voor bepaalde

vissoorten). Wat het aandeel is

van de vissen die de bekkentrap

passeerden, kon niet nader

bepaald worden. Hiervoor is

een correcte densiteitsbepaling

van de visstand op de Velpe

nodig. Een cijfer plakken op de

doelmatigheid van de

vispassage is dan ook

onmogelijk.

contactpersonen:

Hilde Verbiest en Daniël De

Charleroy

V-vormige bekkencrap op de Velpe

ce Hoeleden waarvan in 1997 de paseerbaarheid

voor vissen werd onderzocht.

Vismigratie doorheen duikers
en sifons

Bij het opheffen van vismigratieknelpunten en

de aanleg van vispassages op waterlopen in het

Vlaams Gewest gaat het over aanzienlijke

investeringen. Vermits bij de inventarisaties van

de migratieknelpunten blijkt dat op de meeste

waterlopen ook duikers en siphons voorkomen

is het belangrijk te weten of deze constructies al

dan niet knelpunten vormen voor migratie. In

samenwerking met het Waterbouwkundig

Laboratorium (AWZ) werd in 1998 in opdracht

van de Afdeling Bos en Groen onderzoek gevoerd

naar de passeerbaarheid van duikers en siphons

voor vissen. Het onderzoek bestaat uit 3 luiken:

I. onderzoek in laboratoriumomstandigheden

(controleerbaar),

2. onderzoek in semi-natuurlijke

omstandigheden (beperkt controleerbaar) en

3. onderzoek in natuurlijke omstandigheden

(niet controleerbaar).

De rapportering van de resultaten gebeurt in

1999·

contactpersonen:

Daniël De Charleroy en Hilde Verbiest

Adviesverlening

Naast de inbreng in tal van werkgroepen en

adviesraden is de actieve inbreng van het

Instituut aan de herwerking van het

Vademecum NTMB te vermelden.

Ook bij de aanleg van vispassages , aanleg van

paaiplaatsen, natuurvriendelijke oevertrajecten,

e.d. wordt er door de terreinbeherende instanties

vaak beroep gedaan op de aanwezige expertise.

contactpersoon: Daniël De Charleroy



Het onderzoek naar de teelt van vissen heeh 2 doelen:

enerzijds de productie van kwaliteitspootvis van

moeilijk in de handel te verkrijgen soorten (ten

behoeve van het Visserijfonds en de Provinciale

Visserijcommissies) en anderzijds de teelt van

bedreigde of ecologisch waardevolle vissoorten in het

kader van herintroductie- en soortherstel

programma's. Alhoewel het onderzoek rond

visziekten tot de taken van het Instituut behoort

werd omwille van personeelstekort hierrond

nog geen intensief onderzoek verricht.

Wel werden in samenwerking met Vlaamse

universiteiten enkele concrete pathologische

aspecten uitgediept, met name rond de

palingspoelworm Anguillicola en de parasieten

van de exoot Pseudorasbora parva.

,

/

Visteelt
Visteelt in functie van herbepotingen
in het Vlaams Gewest

Zoals voorheen werden in 1997 en 1998

ecologisch interessante soorten gekweekt die in

de handel moeilijk of niet te verkrijgen zijn en /

of bijna verdwenen zijn in Vlaanderen.

Traditioneel worden snoek, beekforel en winde

gekweekt. Zo werden in 1997 en 1998 resp. 37IOO

en II659 6-weekse snoekjes geproduceerd.

Preliminaire experimenten naar de beschikbare

hoeveelheid zoöplankton in df' 1<weekvijvers

vóór en tijdens de bezetting met snoekbroed

werden gestart.

Voor 1-zomerige winde kon in totaal 471 kg

geoogst en uitgezet worden. In 1997 werd 590 kg

2-zomerige winde geproduceerd terwijl in 1998

geen 2-zomerige windes meer gekweekt werden

gezien de aanzienlijke predatie door aalscholvers

op de grote kweekvijver te Lozen, die in

tegenstelling tot de kleinere vijvers, niet

voorzien is van een draadafweersysteem.

In het Centrum voor Visteelt in Linkebeek werd

de nieuwe kweekinfrastructuur voor beekforel

voor het eerst in gebruik genomen. Van de 83000

afgestreken eitjes werd een gedeelte uitgezet als

broed en de rest groeide op tot éénjarige

beekforellen. Hiervan werd weer een gedeelte

uitgezet in openbare waterlopen en een gedeelte

verder opgekweekt tot tweejarige vissen.

Er werd in 1998 als experiment 235 kg tweejarige

beekforel uitgezet in het waterspaarbekken van

Kluizen ten behoeve van de vliegvisserij.

De in 1996 gestarte kweek van kroeskarper werd

ook in 1997 en 1998 voortgezet zodanig dat er

160 kg 3-zomerige vissen kon worden uitgezet.

Tachtig kilogram 2-zomerige en 20 kg 1

zomerige vissen werden in vijvers geplaatst voor

verdere opkweek.

contactpersoon:

Hugo Verreycken en Daniel De Charleroy
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Visteelt in functie van herintroducties
en soortherstelprogramma's

In het voorjaar van 1997 werd preliminair

onderzoek naar de opkweek van kwabaallarven

uitgevoerd. De larven konden maximaal

2 maanden in leven worden gehouden.

In het kader van een herstelprogramma van de

Zwalm werden enkele broeddieren van een

lokale stam van beekforel afgevist uit één van

de bovenlopen. Het is de bedoeling om met deze

streekeigen stam te gaan kweken en de

nakomelingen te gebruiken voor herintroductie

in lager gelegen delen van de rivier waar door

verbetering van de waterkwaliteit en de

beekstructuur een nieuw habitat wordt

gecreëerd.

contactpersoon:

Hugo Verreycken en Daniel De Charleroy

Larve van de kwabaal (Lora Iata)

Draadalgenprobleem in de
viskwekerijen van het Vlaams Gewest

In augustus 1997 tot juni 1998 werd er in het

kader van een laatstejaarsverhandeling van de

K.U.Leuven een onderzoek uitgevoerd naar het

draadalgenprobleem in de viskwekerijen van

Rijkevorsel en Lozen. Het bleek zeer moeilijk om

een relatie te vinden tussen de bedekkingsgraad

met algen en de gevonden waarden van de

aanwezige ionen. Wel werd vastgesteld dat de

minimumgrenzen van deze ionen voor de groei

van algen steeds bereikt werden zodanig dat er

nooit groeilimiterende periodes optraden

waardoor algenbloei steeds mogelijk bleek. De

experimenten met "ecologisch verantwoorde"

algenverdelgers en met een ultrasoon apparaat

konden tijdens deze studie ook geen oplossing
bieden.

contactpersoon: Hugo Verreycken
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Visziekten

In het kader van een reeds eerder opgestart

onderzoek naar de verspreiding en de gevolgen

van de verspreiding van een recent accidenteel

geïntroduceerde vissoort Pseudorasbora parva

werd in 1998 de parasitaire fauna van deze vis

onderzocht worden. Er werd in een licentiaat

verhandeling van de faculteit Dierkunde van de

K.U.Leuven nagegaan welke parasieten

aanwezig zijn in deze vissoort en wat de effecten

zijn op de plaatselijke visstand van samen met

hun gastheer (i.c. een vis) geïntroduceerde

inwendige parasieten. Ook werd de huidige

toestand van de verspreiding van de

palingparasiet Anguillicola in kaart gebracht

(licentiaatverhandeling K.U.Leuven).

Contactpersonen:

Hugo Verreycken en Daniël De Charleroy

De blauwbandgrondel, Pseudorasbora parva.

een recent geïntroduceerde vissoort in Vlaanderen

Genetische karakterisatie van
vispopulaties

Er werd ondersteuning verleend aan

populatiegenetisch onderzoek uitgevoerd door

de K.U.Leuven. In 1997 werd er onder leiding

van Prof. F. Volckaert een populatiegenetische

karakterisatie van de rivierdonderpad (Cottus

gobio) in Vlaanderen uitgevoerd. Er blijken

duidelijke verschillen te bestaan tussen de

rivierdonderpadpopulaties van het Maas- en het

Scheldebekken. Ook binnen elk

hoofdstroombekken is er tussen alle subbekkens

een voldoende differentiatie vast te stellen om

toe te laten de populaties onderling te

herkennen.

In 1998 werd door dezelfde wetenschappers

gestart met een gelijkaardig onderzoek (in het

kader van een Vlina-project) naar de

populatiegenetische kenmerken van snoek,

kopvoorn, kwabaal en beekforel in openbare

waters in Vlaanderen. Deze resultaten worden

vergeleken met genetische gegevens van deze

vispopulaties uit de ons omringende landen.

Contactpersoon:

Hugo Verreycken en Daniel De Char!eroy
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Adviesverlening

Hier werd vooral ondersteuning verleend aan

het onderzoek naar zeldzame of verdwenen

vissoorten en de instandhouding of herstel van

zeldzame populaties. Als dienst aan de

provinciale visserijcommissies wordt de

aankoop van Glasaal voor herbepotingen

gecentraliseerd op het Instituut, meer in het

bijzonder werd de problematiek rond de

glasaalvangsten en -prijzen van nabij gevolgd.

Contactpersoon:

Hugo Verreycken en Daniel De Charleroy



Het visserijbeheer richt zich op een duurzaam

gebruik en beheer van de vispopulaties binnen

optimaal functionerende watersystemen en met een

onderlinge afstemming van de verschillende

gebruiksfuncries. Dit gebeurt via een planmatige

aanpak van het visstandbeheer en volgens principes

van duurzaamheid, overleg en doelgroepenbeleid

zoals in het MINA-plan 2 geformuleerd werd.

Evaluatie en integratie van visserijactiviteiten op en

langs het water zijn 2 voorname aandachtspunten.

Wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek in

functie van visserij ondersteunt de werking van de

Provinciale Visserijcommissies bij de onderbouwing

en de implementatie van het zoetwatervisserijbeheer

en -beleid en de integratie van visserijkundig

medegebruik op aquatische biotopen en in het

algemeen kader van het milieu-, natuur- en

waterbeleid. Momenteel worden de taken ingevuld

door 2 wetenschappelijke attachés in tijdelijk verband

en is de cel werkzaam voor 4 provinciale

visserijcommissies, i.c. Vlaams Brabant, Limburg. West

Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Voor het wetenschappelijke onderzoek rond

vispopulaties en aquatische biotopen wordt gestreefd

na r een geïntegreerde samenwerking met

aanleunende onderzoeksthema's van het Instituut

(visstandonderzoek, vismigratie, biotoopherstel,

visteelt).

Wetenschappelijk en
beleidsgericht onderzoek
in functie van visserij
Ecologische inpasbaarheid van de
visserij

Door de Provinciale Visserijcommissies, in

samenwerking met het IBW, werden vroeger

reeds inleidende voorstellen geformuleerd rond

ecologische inpassing van visserij op de hengel

waters. Hierbij werden wateren volgens

bepaalde criteria ingedeeld naargelang de

hengelmogelijkheden en I of werden voor deze

wateren visserijreguleringen gesuggereerd.

Een verkennende studie na,u duurzame

bevissing en ecologische inpasbaarheid van de

hengelsport is door de Vlaamse overheid reeds

uitgevoerd. Ecologische inpassing van de

binnenvisserij is tevens opgenomen als

actiepunt in het MINA-plan 2 van Vlaanderen. In

r998 werd door de werkgroep 'Ecologische

inpasbaarheid riviervisserij' van de Vlaamse

Hoge Raad voor de Riviervisserij een synthese

gemaakt teneinde een antwoord te geven op

knelpunten rond de ecologische inpassing van

visserij.

De concrete uitwerking van het begrip

'ecologische inpasbaarheid van de hengelsport'

is nog lopende en wordt in het kader van het

milieujaarprogramma 1999 verder uitgewerkt.

Het thema wordt geconcretiseerd via de thema's

'Medebeheer' en 'Visserijontwikkeling'.

Contactpersonen: Jos Beyens en Bart Denayer
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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.

Samen met de provinciale visserijcommissies

van Limburg en West-Vlaanderen werd het

overleg rond het principe van medebeheer van
hengelwateren opgestart en werd de basis gelegd

voor de afbakening van hengelregio's.

Gerichte integratie van visserijkundig beheer,

inrichting van biotopen en visserij-activiteiten

op openbare hengelwateren wordt gerealiseerd

door het opmaken van concrete inrichtings

plannen en beheersplannen voor hengelwateren,

incl. de aanpalende terreinen als rand- en

bufferzone rond watersystemen. Het suggereren

van sanerings- en beheersmaatregelen met het

oog op het ontwikkelen van de natuurlijkheid
en het verbeteren van de milieukwaliteit van de

aquatische en terrestrische ecosystemen op en

rond hengelwateren vormt onderdeel van het

inrichtingsplan. Specifieke aandacht wordt

besteed aan het visserijkundig beheer (biotoop,

fauna en flora) van het hengelwater en de

inpassing van hengelrecreatie.

In 1998 werden de mogelijkheden voor de

hengelrecreatie en het bevorderen van
paaimogelijkheden op de Zuid-Willemsvaart

samen met AMINAL, Afdeling Natuur en de
Vlaamse Landmaatschappij onderzocht in het

kader van het landinrichtingsproject. Onderzoek

werd uitgevoerd met betrekking tot

inrichtingsmogelijkheden voor het

Schulensbroek. De studie 'Inrichtingsplannen

Leie-meanders West-Vlaanderen' (i.o.v. pvc

West-Vlaanderen) werd opgevolgd en
voorbereid. De studie 'Natuurtechnische

milieubouw, hengelrecreatie en visstandsbeheer

op de Damse Vaart' (i.o.v. PVC West-Vlaanderen)
werd begeleid en de implementatie wordt

opgevolgd.

Contactpersonen: Jos Beyens en Bart Denayer

Visserijontwikkeling

Door de gestage verbetering van de water
kwaliteit, en met herstellende visbestanden,

openen zich nieuwe mogelijkheden voor de

binnnenvisserij. Het opmaken van visserij
ontwikkelingsplannen kan beschouwd worden

als de visie en bijdrage van de doelgroep
riviervisserij aan het MINA-beleid. De

ontwikkelingsplannen voor de openbare visserij

ondersteunen de gebiedsgerichte integratie van
het visstand- en biotoopbeheer, het medebeheer

en het hengehecreatief medegebuik voor een

bepaald water of in een hydrografisch bekken.

Bij het opstellen van de visserijontwikkelings

plannen wordt een inventaris opgemaakt

van de huidige visserijkundige situatie op de

betreffende wateren met ondermeer aspecten

als biotoopkwaliteit, waterkwaliteit, visstand,

knelpunten voor de ontwikkeling van een
evenwichtig en duurzaam visbestand en de

hengelsport. Aan de hand van deze
inventarisatie worden streefbeelden en

ontwikkelingsvisies voor de visfauna, de

inrichting en het beheer van waterlopen,
alsook de integratie van visserijdisciplines

geformuleerd. Ook de visie van andere

belangengroepen dan de hengelaars worden
hierbij betrokken. In een volgende fase worden

.visserijontwikkelingsplannen geconcretiseerd

in actieplannen.

In het verleden zijn ontwikkelingsplannen voor

een aantal hydrografische bekkens en

hengelwaters (Zwalm, Dender, ijzer, Mark,

Maas) opgesteld. In 1998 werd 'het ontwik
kelingsplan voor de openbare visserij in het

bekken van de Boven-Schelde' (faze

inventarisatie, ontwikkelingsvisies en

doelstellingen) uitgewerkt.

De geformuleerde ontwikkelingsvisies die in

samenhang met een herstel en verbetering van

de visbestandenopgemaakt werden, werden

verder opgevolgd en gerealiseerd door de

integratie ervan in o.m. landinrichtings

projecten (Leie-Schelde, Westhoek, Noord-Oost

Limburg), ecologische impulsgebieden

(IJzervallei, Vijvergebied Midden-Limburg,

Zwarte Beekvallei, Maas, Demer en DijIe) en via

het integraal wateroverleg in het kader van de
rivierbekkenwerking.

Contactpersonen: Jos Beyens en Bart Denayer



De Scheldedijken met Struik- en

rietvegetatie bieden paai-, schuil-

en fourageermogelijkheden aan vissen.
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Herstel of behoud van het visbestand

Via visbestandsopnames of aan de hand van

hengelenquêtes kan informatie verkregen

worden over de visstand op een water. Een

hengelenquête geeft aanvullende gegevens bij

het wetenschappelijke visstandonderzoek.

Ondermeer de onttrekking van vissen, de

preferente beviste soorten en de hengeldruk

kunnen uit hengelenquêtes worden afgeleid.

Naast de hengelvangstresultaten krijgt men ook

informatie over de verwachtingen van de

hengelaar. In 1998 werd een hengelenquête

verspreid onder de vissers van het Schulensmeer.

Om tot een verantwoorde en duurzame

visstand te komen, rekening houdende met het

betreffende water (kwaliteit, ecologie, structuur,

hengeldruk...), worden herbepotingsplannen

opgesteld en worden soortgerichte programma's

uitgewerkt. Ondersteuning van de planopmaak

wordt gegeven aan 4 Provinciale Visserij

commissies. Aansluitend bij de herbepotings

plannen worden databanken beheerd met

gegevens over deze herbepotingen, alsmede over

vissterftes.

Ondersteuning werd verleend aan het visteelt

centrum te Bokrijk voor de extensieve teelt van

ondermeer zeelt, rietvoorn en kopvoorn. Voor

deze laatste soort wordt gewerkt aan een her

introductieprogramma in het Demerbekken,

zowel op Limburgs als op Vlaams Brabants

grondgebied.

Voor de beekforelpopulatie op de Zwalm werd

een herstelprogramma opgestart waarbij

uitgegaan wordt van de kweek en het herstel van

de autochtone beekforelstam van de Zwalm.

Bovendien wordt ondersteuning gegeven aan de

in ontwerp zijnde vismigratieprojecten

(Watermolens, Ringweg Brakel) op de Zwalm

(i.s.m. AMINAL, Afdeling Natuur, Afdeling Water

en Afdeling Bos en Groen). Verdere opvolging en

onderzoek werd verricht naar de resultaten van

de beekforeluitzetting in de Dommel.

Specifiek met betrekking tot paling wordt

jaarlijks de glasaaloptrek naar de IJzer

gemonitord. Uit de datareeks sedert 1964 blijkt

een duidelijke achteruitgang van de influx. Een

actieprogramma rond glasaal wordt voorbereid.

Contactpersonen: Jos Beyens en Bart Denayer

Dienstverlening aan derden

Gezien dit onderzoek grotendeels uitgevoerd

wordt in opdracht van de provinciale

visserijcommissies, is een gerichte dienst

verlening naar de opdrachtgevers

vanzelfsprekend en werden hun belangen op

wetenschappelijk verantwoorde wijze dan ook

verdedigd nar de verschillende water- en

terreinbeherende instanties.

Een ander belangrijk aspect van de

dienstverlening is de informatieverpreiding,

educatie en sensibilisatie rond de visserij.

Contactpersonen: Jos Beyens en Bart Denayer
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Het onderzoek aangaande wildbeheer S.s. werd

medio 1995 aan het IBW opgestart. Met de invulling

van deze nieuwe discipline werd een waaier

aan onderwerpen op de één of de andere wijze

aanhangig gemaakt. Rond diverse thema's werden

onderzoeksvoorstellen uitgewerkt entof

mee opgevolgd (o.m. populatieherstel Patrijs,

verspreiding van Ree, loodverontreiniging.

evaluatie kraaien bestrijding. Lyme-ziekte, Viraal

Haemorrhagisch Syndroom bij Wild Konijn,

natuurtechnische milieubouw),

deelgenomen aan allerlei stuurgroep

vergaderingen en commissies (o.m. aangaande

AMINAl- en vliNA-projecten), en adviezen

geformuleerd (o.m. beschermingsstatuut Lynx,...).

In het kader het Milieujaarplan werd verkennend

werk geleverd ten aanzien van de problematiek van

(her)introducties. In samenwerking met de

Vereniging voor Zoogdierkunde en

Zoogdierbescherming werd een studiedag

georganiseerd rond zoogdieronderzoek.

Binnen dit brede gamma raakten inmiddels

een drietal thema's concreet

uitgekristalliseerd: het marteronderzoek,

het vossenonderzoek, en de jachtstatistieken.

Wildbeheer
Monitoring en ecologie
marterachtigen

Het onderzoek naar het voorkomen en de

ecologie van de inheemse marterachtigen - Das.

Otter, Boommarter, Steenmarter, Bunzing,

Hermelijn en Wezel- steunt op diverse

informatiebronnen.

Een belangrijke bron van gegevens zijn de

verkeersslachtoffers van de marterachtigen.

Voor het inzamelen van deze slachtoffers werd

een netwerk van ca. r50 vrij ~llige medewerkers

over geheel Vlaanderen opgericht. met zowel

'koeriers' als 'stockeerders·. Via een oproep

verspreid onder het brede natuurliefhebbers

publiek kan iedereen die een dode marterachtige

(of daarmee verwisselbare soort) opmerkt dit

voortaan melden aan een medewerker, die

daarvoor ook alle nodige officiële toelatingen

heeft Op 45 plaatsen hebben de medewerkers

een diepvriezer ter beschikking (ca één vriezer

per 300 km2). Dit netwerk loopt in

samenwerking met het KBrN.

Eind '98 waren ruim 600 dode exemplaren

ingezameld. Van elk dier worden alle nuttige

gegevens nauwkeurig bijgehouden (vindplaats.

datum. aanbrenger•... ). De kadavers worden

diepgevroren bewaard in afwachting van een

autopsie. Daartoe werd een volledig nieuw

laboratorium ingericht. en een protocol

opgesteld. Aldus wordt een veelheid aan extra

informatie bekomen, zoals biometrische data,

voedselecologie (maaginhoud). genetische

variabiliteit, populatieparameters (conditie.

leeftijds- en geslachtsverhouding,

voortplantingstoestand,...).

Daarnaast worden alle waarnemingen, zowel

oude als recente. verzameld en zo mogelijk

gecontroleerd. Ook alle beschikbare oude

jaargangen van jagerstijdschriften (die zelfs

teruggaan tot het einde van vorige eeuw)

werden nagekeken.

Voor het meer gedetailleerde ecologisch

veldonderzoek (terreingebruik. sociale

organisatie•...) van de Bunzing als 'modelsoort',

werden alle nodige praktische voorbereidingen

getroffen (life-traps. telemetrie-apparatuur,...).
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In het kader van dit onderzoek werden tevens
een tiental lezingen en posterpresentaties
gegeven, en werd deelgenomen aan het jaarlijkse

internationale martercolloquium.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

Het inzamelen van verkeersslachtoffers is een belangrijke

bron van informatie bij het populatieonderzoek aangaande

de marterachtigen.

Populatie'ecologisch onderzoek Vos

Voor het populatie-ecologisch onderzoek rond

de Vos in Vlaanderen werden twee proef

gebieden gekozen van elk roo km2 (IO x 10).

Het ene proefblok (Vlaamse Ardennen, nabij

Geraardsbergen) vertegenwoordigt een optimaal

vossenbiotoop. Het andere proefgebied (vlakke
en kale landbouwlandschap tussen Deinze en

Tielt) is een 'arm' vossenbiotoop. Binnen deze

range is zowat 70 % van het V1aamse

grondgebied vervat; het Kempische
landschapstype en het {sub)urbane gebied

komen echter niet expliciet aan bod.

Binnen deze proefblokken worden alle

mogelijke informatiebronnen inzake

populatiedynamiek vergeleken zodat alle
gegevens gecontroleerd en eventueel

gecorrigeerd kunnen worden.

Na een volledige terreinkartering naar

effectieve of potentiële geschiktheid als

burchtsite, worden al deze locaties jaarlijks in

het vroege voorjaar gecontroleerd op vossen

activiteit (bepaling voortplantingspotentieel).

De effectiefbezette vossenburchten worden

verder gevolgd (bepaling reële

voortplantingssucces). Tegelijk worden zoveel

mogelijk vossenjongen gevangen, geoormerkt,

en ter plaatse weer vrijgelaten. Dit laatste vindt

tevens plaats in de omgeving van de

proefvlakken. Het totaal aantal gemerkte Vossen
bedraagt 6r; (minstens) II dieren werden

inmiddels teruggemeld. Nachtelijke

steekproeftellingen (februari) geven mogelijk

informatie over populatietendenzen op langere
termijn. Tegelijk worden ook Haas en Konijn

geteld, als belangrijk deel van het voedselpakket

van de Vos. Ter bepaling van de territorium

grootte met telemetrische apparatuur werden de

nodige voorbereidingen getroffen. Registratie

van afschotcijfers en pluimveeschade geven
bijkomende informatie. Alle beschikbare dode

Vossen uit de onderzoeksregio worden

verzameld met het oog op autopsie (bepaling
populatie-parameters / genetische variabiliteit /

voedselecologie). Voor het parasitologisch

onderzoek wordt een beroep gedaan op het RUCA.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge



Uitbouw databanken jachtstatistieken

In het besluit van de Vlaamse Regering van

1/12198 worden de voorwaarden opgesomd met

betrekking tot de erkenning van wildbeheer

eenheden (WBE's). Daarbij wordt o.m. voorzien

in, enerzijds. de opmaak van een wildbeheer

plan, en, anderzijds, het jaarlijks indienen van

afschotstatistieken en wildinventarisatie

gegevens. Dit periodiek beschikbaar cijfer

materiaal moet, na wetenschappelijke

verwerking en interpretatie, aan de

administratie toelaten het beleid van de WBE'S

te evalueren en eventueel bij te sturen. Deze

wetenschappelijke verwerking en interpretatie
is o.m. een belangrijke opdracht voor het

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Om deze verwerking en interpretatie mogelijk te

maken is het noodzakelijk dat de basisgegevens

op een gestandaardiseerde wijze worden

verzameld, dus zowel de wildinventarisatie

gegevens en afschotcijfers als de habitat

karakteristieken. In het vooruitzicht daarvan

werd via verschillende kanalen overleg gepleegd

met de rechtstreeks betrokkenen (WBE'S). Er

werd in Antwerpen een studiedag georganiseerd

rond 'Het wildbeheerplan en het wildbiologisch

onderzoek in Vlaanderen' met ongeveer 300

aanwezigen.
I

Conform de afspraken gemaakt tijdens de

stuurgroepvergaderingen werd in een eerste

fase een onderbouwde vraag tot personeels

versterking gericht aan de verantwoordelijke

minister, later vertaald in een concreet

projectvoorstel.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

Het merken van jonge Vossen levert informatie aangaande

dispersie. overleving en populatiegrootte.
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Overzicht van de verspreiding van

wetenschappelijke gegevens

via verschillende kanalen
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o Interviews op Radio en TV

o Rapporten en adviezen

• Mededelingen

Publikaties

73





Bijlagen





Financieel overzicht
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werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap

In figuur I wordt er een overzicht gegeven van

de financiële middelen van het Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer. Onder de werkings

toelage 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 proefvelden verstaan. De

verdeling van deze middelen worden weer

gegeven in figuur 2.

Het totaal van de wedden en toelagen voor

contractueel personeel geven een idee van de

aandeel van de projecten die uitgevoerd worden
in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.
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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.

o wedden en toelagen contractueel pelsoneel

o studieopdrachten door derden

externe middelen
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De externe middelen worden beheerd via het

Eigen Verm.ogen van het Instituut voor Bosbouw

en Wildbe eer. Deze middelen zijn afkomstig
van externe onderzoeksopdrachten, 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.
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o lonen bosarbeideIs en onderhoud van proefvelden

o investeringsuitgaven

specifiek materiaal
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Hetinstituut voor bosbouw & wildbeheer IBW

werd bij Besluit van de Vlaamse Executieve van I3 maart 1991 opgericht als

Vlaamse wetenschappelijke instelling. Sinds die datum verenigt zij

het voormalig Rijksstation voor Populierenteelt (Geraardsbergen) en het

voormalig Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek

(Groenendaal).

Het wetenschappelijk onderzoek betreft de bosbouw, het visstandbeheer en

het wildbeheer. Aldus voert het IBW onderzoek en studies uit die een ant

woord willen bieden op vragen uit de sectoren van de bosbouw, de riviervisse

rij, het natuurbehoud en de jacht en op de vragen uit andere onderzoeksin

stellingen. Tevens wordt beleidsondersteunend onderzoek verricht, zowel op

regionaal als op Europees niveau.

Om dit onderzoek te realiseren beschikt het IBW over kwekerijgronden, zaad

boomgaarden, een arboretum, geklimatiseerde serres, een bodem-

chemisch en -fysisch laboratorium, laboratoria voor genetisch en

fythopathologisch onderzoek, een meetstation voor luchtverontreiniging,

een visteeltcentrum, enz ....

Voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten beschikt het IBW

over eigen kanalen: de Mededelingen, de Nieuwsbrief, het 2-jaarlijks

Activiteitenverslag, en eigen wetenschappelijke rapporten, naast

publikaties in nationale en internationale tijdschriften, deelname

aan congressen, het inrichten van studiebezoeken, excursies,

adviesverlening enz ...




