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deze gronden bosutIbreIdIng 18 realiseren.
De sector natuur ziet op deze terreinen
mogeIljIcheden voor natuuron1wlkkeHng. De
1nheren1e bodemvruchtbaarheId van slib
maakt ze geschikt als landbouwgronden.
Het Is echter de vraag of het Iandgebrulk
voorlandbouw. bos.,natuurmoet beperkt
worden Infunctie aanwezigheid van
de bodemverontréln

Het IBW nam samen met de Administratie
Waterwegen en Zeewezen van hef
MlnIsteI1e van de Vlaamse Gemeenschap
en .., laboratorium voor Bosbouw van de
Unlvetsltelt Gent het Inmatlef om de
bestaande kennis en de visies rond
landbouw. bos en natuur op (al dan niet

nIgde) baggergronden met ellcaar
féccX'\fRXlh:KBn op een studiedag. Deze

dledag gaat door op vrijdag 19
)'.IOvember '99 In het NMEC De HeUx In

mlnge. en staat open voor alle
~.



MaIeIIe het nog lang vol • Janend wWeItIaIlIaa ZItII
~ gepoogd WOIden In heIl8Id8 gebIect andeIe
wlWassendel8ntevangenentezendel8n.
In elk gfNClI heeft deze bepedde. 88IIlB t8IlIr'n8IIIIct
stucIe op \tJIsen In VIaa1deI8n een aanta lnI8reIa1te
denIcpIstes geopencllnZltlllB Iu'IIDCIaIeCliQCII iIIaIIa Het
IBW heeft dan ookde lnI8nIIe - en de mogeIIiheId - vla
langlopend Intensief onderzoek In vaste
steeIlpIoetgebI wat meer ldacIheId t8 tlI8ng8n In

de populatie-dynamiek van Vossen. Gekaderd In Internationale
ondeaoeIcsprogie» i lInO'$, o.m. lnZItIIIB de YoaeIIInIWoIm. beIIam'I PI8CIBI In dat
Y8Iband essenllëlekBnnIIIac:u'leL

ContacIpeISOon: 1(oen'Ja\DenBeIge,181.: (054)43 7112;
e-maI: I(oen.VanDenIl8lge.l.Vlaandel8l~be

In het kader van het M\NA-pIa\ 2 (WIIaIIef 115) Is sinds augustus CXI'I het FIN In opä'Qcht van AMINAL ::pnl:IIel=~=!S=!i'StandaardIserI en~ van de ballsgegevensvan dewlctHll1eelplaMIn~ ZDdIde1ll8tca1gl8ft
voor hetbepalen van dewIIdIIcn:t (18Ingen) te sIandacI'dIIerezodatdegeglMllWvaargeheel*" idMlnop......
'MlIden.AnaIooggeldtdtvaorhetsarnenbrengenvande~

Debetekenlsenlnletpl~vandt~WOIáen8Y8r'M'8lpQI~h8t~Jan
cIenen dezedanó6kvaoraropeenl.ntolmeengestandaaldls88rdewtmtewaden~ caen.~
geogralIsch lr1fOm'laIIeIyI (GIS) sarTl8Ilg8blac:ht met beIIaande gegIMIIW t:N8I
\'9/WIXht dat~meehelpt deze daIaIet acIueeI te houden. om een beeld.JaPrLvande

Het11debedoeIIngde~1laaten.scmenmetandln~lIoIn'"CXl'ldeWllE'ltw
IndelaapvanhetpoJectaJlen.vaordell8lkull8ellloper lde 'MI&tIIuaIIeI1n
BInnenenIIlIelal8nmoethetdcUvaordemeelt8w11d1oor18n~WllIden
wIdbetleerpkn l8I'i Inhetdgeli1881\endedIchaIpknlenlnhlIt....blt811Uen.
HetllWelltvaorzlchdateengaedelC»'Nlf1W8ll*l"-'ihlltBW deWllE'lendeand8i81a11a1J1



.....-.1' ........

~~.worden. Voor elk zal de nadruk
populaties In Vlaams-Brabant en

zal In Vlaams-Brabant en
van WIde appel zullen In het

Onderzoeknaardegenetischedlversltettvan Inheemsebomen

loaIs aangekDndIgd In de NIeuwsbrIef van )alUCII '99. Is het centrum voor
LandbouwkundIg Onderzoek hrnIddeIs gestart met genetisch onderzoek van
Inheemse eiken. Haagbeuk en WIlde appel (pIOJect In samenwerking met IBW.
gefinancierd door BoS en Groen). De ftguren geven aan waar stalen genomen ziJn
voor elk en Haagbeuk, voor Wilde appel werden enlfsl enten Ingezameld uit de
VoeIsIIeeken hetMeerdaalwoud. Metdeze entenwordteengenenbankaangelegd.
Er Is verder gewerkt aan het opsporen van de herkcmsten van de (V9ITT109delIJk)
autochtcneelksnpopulatlesen hetop puntslellenvande techniekenom dlverslleltle
bepalen.

wat de helkcmstanaJyse van de eiken
belieft (zie NIeuwsbrIef van januari voor
een WOOId)e uIIIeg over dit Europees
prcfect). zI)l de helft van de stalen reeds
onderzocht. HieruitblijktdatdeWintereiken
uit Limburg ('Klaverberg' te As en
W1nde1s1een' 18 Maasmechelen) belde
een uniform italiaans haplo1ype vertonen.
1erwIjI het biJ de ZomereIken uit Hechte/
Eksel ('Gemeentebos') en Wetteren
('SpeeIbos') om een uniform Spaans type
gaat. Voor deze bestanden geven de

analyses een beIIesIIgIng van het autoch1con kaaIder aangezien uit de Europese
stucIe I89dsgevJ8len Is datdeSpaanseen ItallacnemlgJatlercu1esdoorVlaanderen
lopen. In een oude houIwaI van ZOrnereIkBn In Tessel1dello ('Fadden~ werd een
menging van 1Wee Spaanse typen vasIgesIeId. Voor vier van de vijf bestanden die
door de 1nveI.1ai1salle van autoch1one genenbronnen als auIoch1oon werden
aangeduid. Iran dit oc:npronksItk Inheems
karakterbevestigdworden. HIerbIJ Isnogmaals
aangetoond dat de beoordeling van de
~ op basis van 1eneInIcsnrnerk een

'-1IOlIemethode Is.
PEiII19n van dedveISII8It,beheft..

nuop puntgesleldYOOl'devter
Binnen de ~ande

wor eIIae b1rne.Is
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omde gezondheidstoestandvan de bossen
In Vlaanderen te kunnen volgen maakt het
IBW jaarlijks een bosVItallteltslnventarls op.
Een systematisch meetnet van
steekproefpunten levert Informatie over
blad- of naaidbezettIng van bomen,
verkleuring, kroonsterfte, Insecten- of
schimmelaantastIngen,...
Jaar na jaar wordt zo de evolutie van de
boomkronen gevolgd In een zeven1lgtal
bossen. verspreid overhetVlaamse Gewest.

~KENNIS GEBUNDELD

Geïnteresseerden kunnen deze Mededelingen 1999/1 bestellen door
overschrijvtng van 250 Bfr. (Incl. 50 fr. verzendingskosten) op het
rekeningnummer 091-2226006-79 van het Eigen vermogen van het
IBWmetdevermelding 'Mededelingen 1999/1',

Het recentst verschenen nummer van de 'Mededelingen van het IBW
behandelt de resultaten van diverse onderzoeksprojecten op en rond
de IBW-meettoren te Brasschaat. Verspreid over acht bijdragen
worden de bosgezondheid, de verzurende depositie en de
luchtkwalltelt. de transpiratie en de koolstofbalans In een grove
dennenbestand doorgelicht. Daarmee wordt een gedetailleerde
beschrijvtng gegeven van het bos In onderzoek. Tevens werd een
zoektocht ondernomen naar de causale verbanden tussen
bosgezondheid en luchtverontreiniging vla wortelonderzoek,
bladanalyses. regen- en bodemwateranalyses. Thema's als
transpiratie en koolstofbalans leveren Informatie aan om de effecten
van de vermoede klimaatveranderingen te evalueren.
Dit multidisciplinair bosecosysteemonderzoek kwam tot stand door In
hoofdzaak een vrijwillige samenwerking van meerdere
onderzoeksgroepen.
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