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BESTE,
Voor deze speciale Nieuwsbrief, die de eerst decade van het IBW in de verf wil zetten, werd me naar jaarlijkse gewoontege
vraagd een voorwoordje te schrijven. Wat de overige inhoud van de Nieuwsbrief is, blijft ook voor mij een verrassing. Een
projectgroepje heeft ditmaal het initiatief genomen en draagt, in tegenstelling tot wat vermeld staat bij de verantwoordelijke
uitgever, voor deze keer de volle verantwoordelijkheid. Ik ben dan ook enorm nieuwsgierig naar het resultaat!

Boswachter met piuSbOOm

JosVan Slycken
Algemeen directeur

Een harmonisch samengaan In de foekomst van
natuur, bos- en founobeheer en leefmilieu en de

hardelnfrosfrucfuur: door willen we werk van maken!

Wat de volgende la jaar brengt, is natuurlijk
koffiedik kijken. Toch zijn de eerste lijnen al
uitgezet door de Vlaamse Regering. Die
besliste op 8 februari dat, in het kader van de
reorganisatie van het Vlaamse overheidsap
paraat en net zoals la jaar geleden, een
nieuwe fusie zal gebeuren. Ditmaal zullen
het Instituut voor Natuurbehoud, dat
trouwens dit Jaar zijn vijftiende ve~aardag

vierde, en het MIRA-team, samen met het
IBW, een nieuw wetenschappelijk Instituut
vormen. In dit fusieproces, ik hoor liever
"integratieproces", is het belangrijk om de
taak van het IBW als kennisbron van 'Verstan
dig gebruik van natuur" te bewaren en zelfs
te versterken,
Tot over la Jaar met hopelijk terug een
overzich~evan deze realisatlel

doorstuurde naar
de Mlnlsterl
Waar het Instituut nu
staat is uiteraard
niet de verdienste
van één persoon,
maar van het
ganse IBW, van
wetenschapper tot
groenarbeider,
Bovendien ge
steund door een
"rotsvast" geloof van de afdeling Bos en
Groen en de verschillende ministers in de
noodzaak van een degelijke, wetenschap
peliJke beleidsonderbouwing door een
permanente kennisbron, nl. een eigen
Instituut.

Nieuwe mensen brengen ook nieuwe
uitgaven mee. Terwijl het personeelsbestand
aangroeide, steeg het budget voor de
werldng niet. Hiertoe dienden dan specifieke
acties te ondemomen te worden. Een van
de belangrijkste hindemissen, was een
gunstig advies bel<omen van de Inspecteur
van Financiën, die strikt de richtlijnen
opvolgde van constant beleid, dus zonder
kredietverhogingen,

De Inspecteur-Generaal van Financiën was
echter zo gecharmeerd door het nieuw
jaarskaartje dat Ik hem toen stuurde, dat hij
het prompt met een gunstig advies

op Intematlonaal niveau nog altijd erkend
worden als Centre of Excellence.

In 1995 kende het IBW een forse personeelsuitbreiding
[W1Jo Is who?].

afdeling Bos en Groen, die een 16 mlo BEF
opzij zette om een reeks statutaire wervingen
In 1995 mogelijk te maken. Welke opdrach
ten we toen ingevuld kregen kan Je opma
ken uitvorige illustratie.
Deze aanwervingen legden de basis voor
wat het IBW nu Is. Er was voldoende kritische
massa aanwezig om nieuwe projecten op
te starten en onze taak van beleidsgericht
onderzoek en wetenschappelijke dienstver
lening ten volle op te nemen.

De echte doorbraak kwam er dankzij de
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Op 13 maart 1991 besliste de toenmalige
Vlaamse Executleve een nieuwe Vlaamse
wetenschappelijke Instelling op te richten:
het Instituut voor Bosbouw en Wlldbeheer. ZIJ
gaf deze nieuwe Instelling een ruim en zeer
gedetailleerd takenpakketmee,

TIjdens de overgangsperiode tussen de
beslissing tot regionalIserIng en de eigenlijke
oprichting werden al 2 van de nieuwe
basisopdrachten Ingevuld, nl. bosbe
scherming en visstandsonderzoek.
Tot februari 1993 was de leiding In handen
van V. Steenackers, voormalig directeur van
het RIJksstation voor PopulIerenteelt en
wereldwijd erkend om zijn expertise In de
veredeling van populier.

Groenendaal was gerenommeerd voor de
selectie en veredeling van naaldboom
soorten, de tytosoclologle en zeker voor zijn
expertise Inzake visserIJonderzoek en visteelt.

Een eerste be
kommemls was
op zijn minst:
"houden waar
we sterk In ziJn".
Zo werd met
argusogen ge
keken of en hoe
we het veredel·
Ingsprgramma
voor populier
zouden verder
zetten. Na 10
jaar kunnen we
stellen dat we

Een nieuw Instituut op oude grondvestenI
Inderdaad, naar aanleiding van de
regionalisatie van het Bosbouwkundig
Onderzoek In 1989, werd het RIJksstatIon voor
PopulIerenteelt (Geraardsbergen) en de

Nederlandstalige vleugel
van het RIJksstatIon voor

Bos- en Hydro
biologisch On-

derzoek (Groen
endaai) samen-

~5~!!l gebracht In het
~ nieuwe IBW.



Visleven in Oost-Vlaande en

Reeds bil het prille begin was er geregeld overleg ussen de
onderzoel<ers van het IBW en d8'visserljbioloog van visserij
commissie van Oost-Vlaanderen in verbOnd mel ervar van
visserijonderzoek en bij hat nemen van gemunscha elijke
st,a,:,dpunten naar adviesverlening over (Ie visserij n de
mlnlsfer.
Vanaf 1994 werd de samenwerking nog hechter door het
gezamenlijk opstellen van ontwiKkelingsplannen voor de
binnenvisserij. Van bij het opstarten van liet viSSfandonder- ~.l:"
zoeksprojut van het IBW heeft de commissie haar onderzoek
programma afgestemd op dit van het lBW en nauw t~
Instituut verder samengewerkt. Dit heeft alleszins de com s
sie de mogelijkheid gegeven een vollediger beeld op tel
van het vIsieven op een grote verscheidenheid van n in
Oost-Vlaanderen.

André Holsbeke
Voorzitter WIII de Provinciale Vi••eriJcomllllaie WIII Oost-VIaandUCII en YQI\ de

Hoge~ voor de RiviervisserlJ

Henk Maec lberghe
directcur-ingenletr
coördinatie"Sturing et\~rlrteringMeetnetten Oppervlaktewater"
Vlaamse Milieumaatschapplj fVlAM) - afdeling Meetnetten cl. Onderzoek

Gaandeweg is de samenwerking tussen het IBW en VMM
gegroeid tot waar ze nu staat: op basis van een uitstekende
verstandhouding elkaars werking waar mogelijk versterken en
ondersteunen in een opbouwende, collegiale sfeer waarin goede
persoonl ijke contacten belangrijk zijn.
Dit klinkt wellicht als een cliché - een jubileum is immers hét
moment bij uitstek om de gevierde lof toe te zwaaien - maar in
dit geval is dit wél echt gemeend.
De resultaten zijn er ook naar v d schrijdende integratie
van het VMM-waterbodemmeetn me het IBW-vismeetnet,
integratie vall de visdatabank in de "'.tdatabank, samenwer
king in Europese en andere onderzoeksprojecte enz..•
In het raam van de toepassing van de Europ kaderr chtlijn
wcrterbeleid is het IBW via de VIWC-werkgr p een
belangrijke rol toebedeeld inzake de monitoring n
Vf tand.



De mannen

De sectie "Onderzoek
Visstandsbeheer" van
het IBW, bij de Iiegv'
sers beter g nd
-de biologen of -de
mannen van Groenen aal
of Linkeb "Jo' h voor
ons een e rm un en
stimulans geweest toen
het project van medebe
heer op het woterspaar
bekken \fan Kluizen
opgestart werd. Met
raad (wanneer en wat
uitzetten). daad
(uitzetting, overlevings
proeven) en een dosis
enthousiasme werden we
door hun begeleid in dit
totaal nieuwe project.
Na enkele jaren werking
en samenwerking loopt
alles uitermate goed,
mede door jullie
positieve inbreng.

De Internatio Ie Populieren Commissie van fAO is wereldwijd de
belangrIjkste organisatie die onderzoekers samenbrengt rond r'"ClI'~'''

op populier.
OP d t ogenblik zijn wereldwijd 36 landen in de 5 continenten lid van fAO
JPt. Het ijn voornamelijk bosrijke of dichtbevolkte landen met een grote
houtbehoefte. We vermelden hier speciaal: Argentinië, Australië, China,
Chili, Duitsland, Finland, frankrijk, India, Italië, Japan, Pakistan, Spanje
en Zweden.
Sinds zijn oprichting in 1948 heeft het vroegere private Instituut voor
Populierenteelt permanent deelgenomen aan de activiteiten van fAO-IPC.
Het IBW werd in Portland (Oregon, VSA) ook voor de periode 2000-2004
opnieuw verkozen als lid van het Permanent Comité.
De internationale faam van het veredelingsprogramma van populier n
het IBW ligt aan de basis van de grote rol die het IBW studs gespeeld
heeft en blijft spelen binnen fAO-IPC.

Vic Steenackers
voormalig directeur Rijksstation voor Populierenteelt - later lBW, voor:zitter werkg
Populierenveredeling lPC (1980-1988), voorzitter Permanent Comité lPC (1988-2000)

Zebrapa en onder

Dr. Frank Mostaert
Afdelingshoofd afdeling WaterbOIl\l#

In de voorbije vijf jaar heeft
projecten samengewerkt met d
pdracht van de (eigen) Administ

Telkens was het noodzakelijk om
vismig ie bij de sectie Onderzo
Deze samenwerking, zowel bij he
de projecten inza vismigratie e

Ir. Paul Vandenabeele
Woudmuster - afdeling Bos en Groen - Ministerie
Vlaamse Gemeenschap

Blub I blub I blub hoera!

Honderden uren in weer en wind visten de
enthousiaste medewerkers van de afdeling Bos &
Groen en van het IBW samen in onze troebele
Vlaamse viswaters. Zelden was er een wonder
baarlijke visvangst maar geleidelijk kregen we
na jaren hard werken een goede kijk op de
visbestanden. Daarbij komen nog de Glasaalcam
pagnes in het holst van de nacht, het kweken en
uitzetten van tienduizenden snoekjes, de vinger
aan de pols houden op de kwaliteit van de
visuitzettingen, pionieren inzake aanplanten van
natuurvriendelijke oevers, de aanleg van
paaiplaatsen en oplossen van vismigratieknelpun
ten. Als de vissen konden spreken zouden ze
eensgezind roepen blub, blub, blub hoera voor
het IBWL Ik kan niet anders dan hen gelijk
geven.

Paul Vekemans
Voor:zitter van de Federatie van
Vlaamse Vliegvissers

sein des Commissions internationales pour
et longue vie au travaiI de la section.

Nature, des Forêts et du BOtS Gembloux

e de Ja Nature, des Forêts et du Bois, en
endaal, saluent avec enthousiasme leurs
en Wildbeheer", en particulier ceux de la

'Occasion du Jubilé de leur Instîtut.
ire comme recherche dans Ie domaine de
e été remplacé par la logique de la gestion

voor de nakende vervlaamsing van ons departe-
aamse oppervlaktewateren. Het aantal gemeen

staag toegenomen, Het getuigt van een blijvende
iepartement en de, voor een groot deel, gemeen
ndsbeheer, milieubeheer, aquacultuut' en restoc-
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Prof. Dr. Paul Simoens
VQlcgro~p Morfologi~ - fQcult~it Di~r9~nuskund~ - RUG

I troef

Als lid van de Directieraad van het IBW heb
ik in de r-brje jaren een vrij goed beeld
kunnen ri.iQen van de velt opdrachten die
aan meáewerkers van het Instituut zijn
toeve rouwd en die voor het l5ehoud van de
fauna e flora in Vlaanderen uit.ermate
belangrijk zijn. De diversiteit van de aken
is indrukwekkend en omvat zowel func:jo
menteel als toegepast wetenschappelij
onderzoek. Dit vormt de basis voor een
intensieve beleidsondersteunende en ~
maatschappelijke dienstverlening. De
werkdruk voor het personeel is groot, niet
alleen omwille van de verscheidenheid van
hun taken, maar ook door de vaak zware
arbeidsomsta I eden en onregelmatige
werktijden . vrije natuur en door het
immer w' I de statutaire en administra-
tieve kQ waarin zij functioneren. Deze
m eden worden echter gecompen-
ee oor een enorme inzet en gedreven-

van de medewerkers uit alle geledingen
vcm het instituut. Dankzij hun inspanningen
beschikt de Vlaamse Gemeenschap over een
wetenschappelijke instelling die, in alle
objectiviteit en met grote deskundigheid,
een voorname taak vervult bij het instand
houden en bevorderen van de natuur in ons
land.

Klantvriendelijkheid voor jke instelling betekent in belangrijke mate een goede
wisselwerking met level'<lQN vangege~. Een uitgave waarin op een korte en bevatte-
lijke wijze duidelijk wo~'''ml en een ~ntwoord probeert ~e vinden op de vele vragen van
natuuronderzoekers . bij;~I\f,er belangrIjk. Op een bescheiden en heldere manier vult de
Nieuwsbrief deze e in.

Afspraken maken vragen om
InlIchtIngen werkbezoeken
afleggen, cursussen volgen,
inventarIseren en observeren,
zaden plukken, dode buste
inzamelen, stekken en a r
houtachtig materiaal ver
het kan allemaal met het I
Van biJ het begin ben. I alti
verheugd geweest mee
kunnen werken m de IBW ,
d tijd noch moeite sparen G de v erplaatSing naar het
Westvlaamse Heuvelland ma om allril onderzoek te
toetsen aan de praktijk. Een gree uit de activiteiten van de
afgelopen jaren: onderzoek kaalgevreten Zomereiken
zoektocht naar enkele weinig voorkomende boom- en strul 
soorten, start van een vItaliteitsmeetnet voor bossen, roofélie
reninventarisatie en -inzameling, zaadoogst en onderzoek van
autochtone bomen en struiken, reetellIngen, nafuurlijke
bebossing, onderzoek naar standplaatsguchdctheid van
boomsoorten, enz...
Aan allen die in de toekomst het onderzoek wrder zett
nieuwe pr ten opstarten, zou ik zeggen: steeds welNálllMCUl
huize va e boswachter. Bedankt voor alles wat 'k
bijge ..,.d heb.
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