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'EPLAN
De vraag naar oever- en watervegetat1e
neemt steeds toe. Binnen het project
'NotuurvrJendelijk herstel 'JOn oevertrajec
ten' op het IBW wordt. In samenwerking met
de afdeling Bos en Groen. getracht aan
deze vraag tegemoet te komen door
onderzoek te vernchten naar de kweek van
verschillende oeverplantensoorten en naar
de efflclentie van beplantingsmethoden
en beplantingen op verschillende Sites.

In de meeste gevallen worden voor
aanplantingen éen- of meerjarige
potplanten gebruikt. In 1999 werd een
eerste maal geexperimenteerd met het
Inzaaien van Riet en het gebruik 'JOn
ruimlngsspecle met networtelstokken. De
vijver Bossche W8yer in het Vijvergebied
Midden-limburg leent zich uitstekend tot
inzaaien. Deoevers zijn vochtig en nietsteil en op
't ogenblik van het Inzaaten koal. Het waterpeil
blijft er constant. De vijver De Bel/efrold werd met
baggerspecie bestort.

Rietzaden werden In het Vijvergebied zelf
gewonnen en In combinatte met wit zand tot
kiemen gebracht In de kweekserre te RIjkevorsel.

Het gekiemde zaad werd In de vijver net onder
en ter hoogte 'JOn de waterlijn uitgestrooid. De
resultaten van het experiment zijn zeer gunstig.
Het Ingezaaide Riet is rond de waterlijn op enkele
maanden uitgegroeid tot kleine netplanten.
Onder de watenljn Is het ingezaaide Riet niet
kunnen uitgroeien.

In de vijver De Bellefroid werd rulmlngsspecie
met networtelstokl<en van een aanliggende

ET RIET
vijver gestort. De specie werd langs de
oever. grotendeels boven en plaatselijk
onder de waterlijn aangebracht. Ook de
resultaten van deze aanplantingsmethode
zijn zeer gunstig. Na enkele maanden
konden de wortelstokken uitgroeien tot een
jonge netkraag.

De beplantingsexpenmenten leveren een
nieuwe kijk op aanplantingsmethoden voor
grotere trajecten. Het gebruik van
rulmingsspecie is een zeer gemakkelijke
methode. die snel resultaat levert. maar
woarvoor langs waterlopen mogelijk een
gebruikscertfficaat (OVAM) nodig Is. De
Inzaai·methode is meer arbeidsintensief.
maar eveneens efficiënt onder Ideale

condities. In 2000 zullen deze experimenten op
andere sites herhaald worden.
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Bos in Vlaanderen : een bewogen geschiedenis
In uitvoenng van het VLiNA-project 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen' Is het bos op de
Ferranskaarten. die werden opgemaakt tussen 1771 en 1778. in een Geografisch
InformatieSysteem (GIS) gebracht. Hierdoor is een vergelijking mogelijk met het
actuele bas. volgens de boskortenng van afdeling Bos en Groen. De figuur geeft
daarvan het resultaat weer. De totale basoppervlakte op de Ferranskaarten bedraagt
155.000 ha en is ongeveer gelijk aan het huidige basareaal (150.000 ha). Er is echter
een opmerkelijke verschuMng opgetreden van zuidWest naar noordoost. Op de
lemlge zandgronden van Binnen·V1aanderen en het Hageland is zeer veel bas
verdwenen. Op de leemgronden van het zuiden van 'Nest-Vlaandieren. de Vlaamse
Ardennen. Vlaams Brabant en Haspengouw tekent zich een gelijkaardige trend af. In
deze streken is de bebossing vooral toegenomen in 'JOlleigebieden (zie bv. het zuiden
'JOn Haspengouw). De Kempen met Zijn arme zandgronden evolueerden op twee
eeuwen tijd 'JOn een zeer basarme regiO naar een relatief bosrijke streekalsgevolg van
grootschalige heidebebossingen. Von het huidige Vlaamse bos bevindt 45.000 ha
(30%) zich op een locatie die ook op het einde van de 18" eeuw bebost was.
vermoedelijk bleef slechts 10 tot 15% ook werkelijk onafgebroken bos sinds het einde
'JOn de 18" eeuw. Dit beeld zal verder verfijnd worden door de bebossing op andere
histonsche kaarten te bestuderen.
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GEZOCHT
WIJ ONDERZOEKEN WELK EFFECT HET BEBOSSEN VAN
LANDBOUWGROND MET POPULIER HEEFT OP DE BODEM EN DE
FLORA.

WEET U AANPLANTINGEN LIGGEN WAAR MOMENTEEL VOOR
DE EERSTE KEER POPULIER STAAT, OP GROND DIE VOORHEEN
ONDER LANDBOUW LAG (AKKER OF WEIDE)?

AANPLANTINGEN VANAF 1 HA OPPERVLAKTE

LEEFTIJD MINIMUM 10 JAAR, DOCH VOORKEUR GAAT NAAR

NOG OUDERE BESTANDEN

HOE MELDEN ?

EENVOUDIG EEN TELEFOONTJE NAAR L1NDA MEIRESONNE:
054-437118 of een FAX: 054-41 0896 MET EEN SITUERING OP
EEN STRATENPLAN PLUS ADRES EN TELEFOON.

e-mail: Linda.Meiresonne@lin.vlaanderen.be



«6lImelllileJlmgJiJklvoor 'HOQjf1IOrst 'Hazendans Beaupré

In opdracht van het IBW. onderzocht het Laboratorium voor
Houttechnalogle (UG) de houtKwaliteit van 'Hoogvorsf' en 'Hazendons'.
en vergeleek die met deze van Beaupre' . Naast de mechanische
sterkte van het hout. werd ook de krimp en zwel bij variërend vochtge
halte, de kem- en trekhouthoeveelheid op een stamdoorsnede. en de
Impregneerbaarheid van het hout met CCB [koper-chroom
boorzoutcomplex) nagegaan. Tevens werd de afrolkwalIteIt van de
l<Jonen. samen met l<Jonen van de tot nog toe ongekende hybride
Popu/us tr/chocarpox(deltoidesxmax/mow/czllj bestudeerd.
De volgende tabel geeft een kort overzichtvan de resultaten:

6% 9%

Contoctpoooon :
RIElI Ven de Velde (Labo<atonum \100(

Houttechnoiogle. UG).
fel.: 09·264 6124
e-mail: RIElI.\\JndeveIde@rug.OC.be

420-450 kglm'

5%

95%

10.5 mmljaar

Ondanks het feit dat 'Hoogvorst' en 'Hazendans' aan elkoor QeWOagd
zijn wat betreft de belangrijkste selectiecriteria (stamvorm. groeikracht.
fotoperiodische respons. ,.. J. kan algemeen geconchJdeerd worden
dat de mechanische houtKwaliteit beter is voor 'Hazendans dan voor
'Hoogvorsf'. Net als 'Beaupré' is de hoge densiteit en elasticiteitsmodulus
van het hout beter geschikt voor toeposslngen waar sterkte van belang
is, Het grote percentage donker gel<Jeurd kemhout kon evenwel een
minpunt zijn. De drie l<Jonen hebben ongeveer eenzelfde trekhouthoe
veelheid en ook de dimensionele veranderingen von het hout bij
fluctuerende relatieve vochtgehaltes van de omgeving zijn gelijkaar
dig. Bovendien kon gesteld worden dat populierenhout zeer gemakke

lijk te Impregneren Is. en een
opneemboorheld heeft die hoger
is don die van het spinthout von
grenen (81.5%),

7400-7600 N/mm' 7600-8600 N/mm'

430-460 kglm'

98%

6%

42%, donker gekleurd 19%, lichtgekleurd

10.1 mmljaar

29%, licht gekleurd

390-410 kglm'

7%

6200-6600 N1mm'

90%

5%

13.9 mmljaar

multiplex kisten

weerstand bij vervorming
(constructies. paletten,
kisten

rentabiliteit

unifomuteit en sterkte

Het oogsten IlOO sc/l8Uf8fl voor /QII8Ie
stele en ent cp lOl' lEd1d9 'OIJá tOl
hout} cp cJe KefTV'I'1llI)8I net
west-V/QanSe HecNeI/ald.

CorrtClC1l>El=on :
KnsI1ne VonderM~. tel 054-43 71 27
&-mal.
1<nst1ne.~.\IIOOndeIen.be

Vele linden zijn ingebed in het Vlaamse landschap en In ons cuttuurtlJsto
risch geheugen. Het volstaat te verwijzen naar de kapelle~en nissen
onder of in de boom. Hoewel Maria het zinnebeeld voor zuiverheid
voorstelt. heeft haar steunpilaar bij uitstek meestal een minder soortzulvere
herkomst. Reeds sinds de 16do

_ 17do eeuw worden immers hybrtden von
Zomer- en Winterlinde. de twee inheemse lindensoorten In Vlaanderen.
gekweekt [de zgn. TIl/a xvu/gar/s of Hollandse linde). Veel oude sler-. dreef-.
dorps- en kapelllnden zijn dergelijke hybriden.
Als bosboom werd de linde gedurende lange tijd verwaa~oosd. Het hout
was immers niet sterk genoeg voor timmerwerk. in vergelijking met elk en
beuk. Tevens was de linde minder geschikt voor een hakhoutbeheer. Zo IS
de inheemse linde In onze bossen zeer zeldzaam geworden. Nachtans
hebben linden een aantal belangrijke ecologische en bosboUWkundige
troeven. vooral als nevenboomsoort. Unden zijn 'bestandsverplegend'
dankzij de snelle vertering van het bladstroolsel en het sterk schaduwvar
dragend karakter. Deze soort zit dan ook de laatste jaren opnieuw In de 11ft.
Een moeilijkheid met het huidige in de hondel te verkrijgen bosplantsoen.
is de soortzuiverheid (wegens de gemakkelijke hybridenvorming) en de
algemene kwaliteit. De hedendaags vermari<te her1<omsten leveren bv.
meestal dubbele toppen op.
Binnen het IBW werd recent een
programma opgestart rond Zomer- en
Winteriinde. Dit om het genetisch
erfgoed van de (zeer zeldzame)
autochtone linden in Vlaanderen te
behouden en om tevens een
soortzulverder en kwalitatief hoog
staander alternatief te kunnen
aanbieden voor bosplantsoen. Uit de
recente Inventarissen naar autochtone
bomen en struiken in Vlaanderen
bleken nog vrij vele Zomeriinden
aanwezig in het West-Vlaamse
Heuvelland. De vermoedelijk laatste
relictpopulatles van Winterlinde In
Vlaanderen werden teruggevonden In
verschillende bestanden van het
Meerdaalwoud In de vorm van
uitgelopen oud hakhout. met
stoofomtrekken tot 5 - 6 m. Deze linden
worden momenteel vegetatief
vermeerderd op het IBW. met het oog

op de latere aanleg von zaadgaar
den.

Bosplantsoen van linde kan betel

De Steenmarter Is sinds enige jaren aan een onmiskenbare come-back
bezig. Tot voor een tiental jaren slechts goed en wel bekend uit oostelijk
Vlaanderen. worden Steenmarters thans in stijgende aantallen gemeld
vanuit geheel Vlaanderen, Vooral In zuidelijk West- en Oost-Vlaanderen is
deze trend de laatste poar jaren zeer opmerkelijk. wat op een noordWaart
se herkolonisatie vanu Frankrijken Henegouwen wijst,
Wat effectief wordt Ingezameld Vla het martemetwerk is ongetwijfeld
slechts het tOPJe van de Ijsberg (veel verdwijnt Immers om privaat te
worden opgezet). Veelbetekend zijn echter de verspretde vaststellingen
van gevestigde marters In gebouwen. vaak met onvermijdelijke l<Jachten
vanwege de bewoners tot gevolg. Zelfs In de tuin van onze directeur
werden de voorbije zomer drukke activiteiten von een familie Steenmarter
waargenomen (waaronder één dode kip),
Actueel loopt een IBW-enquête onder de AMINAL-wochters aangaande
dit nieuwe verspretdingspatroon én de ermee gepoard gaande
mogelijke klachten, Het IBW werkt Immers. met de financiële ondersteu
ning van Bos en Groen. aan een folder die de
beVOlking enerzljdS moet toelaten dit magnifieke
dier te leren kennen en anderzijds de mogelijke
hinder elVan beter te kunnen plaatsen en aldus
ook In grate mate te VOOI1IOmen.

Conlac1PerSOOn
lCoen \'on Den8ElIge, tEIl 054-43 71 12

·Koen~\/IaandeIen.be

Wet nuttige en het aangename...

Vong jaar reeds was het IBW er als de "kippen" bij om deel te nemen
aan de eerste Week van de Biologische Landbouw, We smulden
van een overheerlijke broodjesmaaltijd. Ook dit jaar laten we ons

niet kennen, Aangezien we in de maand juni altijd een uitstap plannen
waarbij zowel de ploeg van Groenendool als die van Geraardsbergen
eens hun been~es strekken dochten we dat het goed was om beide te
combineren: elkaar beter leren kennen en biologisch eten. We kozen er
voor ons te laten verwennen in 't Roodhof. Dit is een landelijk verblijfscen
trum met 0,0. een gezellig restaurant waar biologische maaltijden
worden geserveerd, Het verblIjfscentrum Is een realisatie van Loco
Lobora. Loco Labora creëert werk voor mensen die wegens een
handicap. psychiatrisch verleden of een periode van langdurige
werkloosheid nog moeilijk een plaats vinden op de reguliere arbeids
markt.
Deze sociale IBW-activiteit kadert dus in de tweede Week van de
Biologische Landbouw. Om de aandacht voor bioproducten levendig te
houden en het slJccesverhaal van vorig jaar verder te zetten. organiseren
de Bond Beter Leefmilieu en het Vlaams Platform Biologische Landbouw
van 5 tot 11juni inderdaad de tweede editie van deze 'week'. Dit platform
verenigt meer dan 90 organisaties, De promotieweek kadert in de
langdUrige en beleidsgerichte campogne "10 op 10 voor de biologische
landbouw". die in 1997 van start ging. Ook deze keer is er ruimte voor zowel
publieksgerichte als inhoudelijke activiteiten. Zo zullen op woensdag 7juni
duiZenden mensen een biologische maaltijd voorgeschoteld krijgen In
hun bedrijf, school. universiteit. ziekenhUIS. restaurant•. "
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De laatste JOren worden. als gevolg van de krlt1eke achteruitgang van de
visstand In onze waterlopen. heel wat initiatieven genomen die de vrije
migratie van Vissen bevorderen. De aanleg van V\SPOssoges is hier één
voorbeeld van. Om aan de vraag naar de efficiëntie van zdn kuns1werk
tegemoet te komen. liep op het IBW een onderzoek naar de passeer
baarheld van een vispassoge langs de \lelpe te Hoeleden. De onder
zochte vispassage Is van het type V-vormige bekkentrap. geconstrueerd
In de wate~oop naast een klepstuw met een verval van 1.2 m. De
vispassoge Is opgebauwd uit zeven val<ken gescheiden door acht
ove~aten met een hoogteverschil van ongeveer 15 cm tussen de
opeenvolgende overlaten.

In de bekkentrap Is de aanwezigheid van de Grondel het meest
opvallend. Alle jaarklassen zijn vertegenwoordigd en devangsten maken
bijna 77% uit van de totale vangsten In de bekkentrop. De vangsten van
Giebel. Blankvoorn en Baars zijn eveneens opmerkelijk. Ook voor de
Winde. de Zeelt en de Brasem zijn de resultaten gunstig. Het Bermpje kan.
in tegenstelling tot de Grondel. de bekkentrap moeilijk overbruggen.
Toch konden een aantal indMduen In de bekkentrap teruggevonden
worden. Van de Snoek werden slechts enkele IndMduen gevangen.
moor de migratieperiode was bij de aanvang van het experiment reeds
achter de rug. Enkele Rietvoorns zwommen de bekkentrap op. wat een
relatief gunstig resultaat is gezien zijn migratie-arme gedrag en zijn
voorkeur voor welbepaalde biotopen. De Karper werd slechts één maal
In de vangsten teruggevonden. Van ol deze soorten. behalve van de
Grondel. werden voornamelijkadulte IndMduen aangetroffen.
Klelnere vissoorten konden ook In beperkte mate de vispassage

opzwemmen: devangsten van de D~edoornlgestekelbaars Zijn gunst1lg ;
de Bittervoorn. de Tiendoornige stekelbaars en het Ve~e werden slechts
één maal aangetroffen.

De bekkentrop is dus voor de meeste vissoorten eigen aan de Velpe.
althans voor de grotere IndMduen. passeerbaar. Onder gelijkaardige
omstandigheden biedt het type V-vormige bel<kentrap een mogelijke
oplossing ter bevordering van de vismigratie.

Contoc!pe<sonen :
HildeVert:>est. tel. 02-657 03 86;e-mo I: HiIde.Vertloest@hn.vtoonderen.be
Dorllel De Chor1efoy. tel. 02-657 03 86; e-mail: Donlf3l.DeChaIe!Oy@hn.vtoondellln.be

Contoctpersoon .
MoI1jI<e steenocl<ers. tel.: 054-43 71 23
f3-rT\OIl : MonIKe.Sleenockers@lln.\IIoonderen.be

sommige populierensoorten en -klonen.
De eerste resultaten wijzen er echter op dat de bacterie.
teruggevonden In populier. genetisch verschillend is van
de Brennerlo so/lcls geïsoleerd uit wilg. Wanneer de
bacterie geïsoleerd uit populier kunstmatig geïnfecteerd
wordt in een gevoelige wilgenkloon. blijkt deze bacterie
zich echter zeer snel te kunnen verspreiden In stengels en
bladeren. Of de bacteriën teruggevonden in populier en
els ook watermerkziekte bij wilg kunnen veroorzaken moet
nog onderzochtworden.
Belangrijke vraag blijft nu waarom de wilgen. alhoewel ze
besmet zijn met de bacterie Brennerlo so/lcls. niet altijd
symptomen van watermerkziekte vertonen. Zijn er
externe factoren die hierbij een rol spelen? Zijn andere
pathogenen betrokken bij de ontwikkeling van deze
ziekte?
Om dit beter te begrijpen wordt in samenwerking met het
Departement Plantenbescherming van het CLO-Gent
de epidemiologie van de wilg meer in detail bestudeerd.
Zo werden In februari jongstleden de bacteriesoorten
aanwezig in wilgen met watermerkziekte opgespoord en
vergeleken met deze aanwezig in gezonde wilgen.
In gezonde wilgen komen namelijk opvallend meer
bacteriesoorten voor don in zieke wilgen. In zieke takken
komen er echter in grote mate. naast Brennerlo so/lc/s.
ook twee snelgroeiende onbekende bacteriën voor.
Zijn ze geassocieerd met de watermerkziekte en B.sol/c/s
of leven ze saprofytisch in het zieke hout?
Op deze en andere vragen verwachten we antwoord in
onze volgende experimenten.

Contactpersoon
Bruno De \kls, tel.; 054-43 71 20
e-ma : 8runo.De~S@in.vIoonderen.be

4275 horizonten. De vegetatiemodule geeft
beknopte informatie over de aanwezige
soorten tijdens de opname van het bodem
profiel. De oppervlaktemonsters. In het totaal
11 73. geven extra ruimtelijke informatie inzake
een beperkt aantal bodemparameters.
waaronder textuur. calciumcarbonaat.
actuele zuurtegraad en koolstofgehalte.
Deze geverifieerde databank verschaft
aanvullende informatie bij de bodemkaart en
Is tevens een interessante vergelijkingsbasis
voor de recente bodemgegevens die
momenteel bekomen worden uit de
bosbodeminventarisatie.

bruikbaarheid van enkele Ingevoerde
meetwaarden [o.a. Koolstofgehalte.
horizontdieptes). Het was noodzakelijk terug te
gaan noor de oorspronkelijke (originele)
laboratoriumgegevens. addenda en
overloys.
In opdracht van het IBW en de afdeling Bos en
Groen heeft de Vakgroep Bodembeheer en
Bodemhygiëne van de RUG olie oorspronkelij
ke gegevens van bodemprofielen en
oppervlaktemonsters. uitsluitend gelegen in
Vlaanderen én onder bas. samengebracht in
een nieuwe digitale databank.
De HIBBOD databank is een relationele
databank met vier deelmodules : de
profielen. de horizonten. de vegetatie en de
oppervlaktemonsters. Zo is er uitgebreide
informatie over 669 bosbodemprofielen en

.,~WYt'l.V ij walermerUie~e ~ij wil~ i~ ~Iaa~~ere~ "" ee~ ve~ol~
In de nieuwsbrief van juli 1999 werd het onderzoek
aangekondigd van de verspreiding en epidemiologie
van de watermerkziekte (veroorzaakt door de bacterie
Brenner/a so/lcls de nieuwe naam voor Erwlnlo so/lcls) bij
wilg in Vlaanderen. Bedoeling Is na te gaan in welke mate
de bacterie voorkomt In de autochtone wIlgenklonen en
soorten. en of klonen kunnen gevonden worden die
resistent zijn aan deze ziekte. Het IBW beschikt in haar
proefkwekerij over een basiscollectie van ongeveer 800
inheemse wilgenklonen waarvan het merendeel
verzameld werd in de periode 1980-1990. Ook wanneer
deze wilgen geen symptomen vertonen van watermerk
ziekte kon de bacterie Brennerlo so/lcls toch aanwezig
zijn in de boom.
Vlo een specifieke methode (PCR) gebaseerd op het
DNA van de bacterie kon Brennerlo so/lcls echter
opgespoord worden in het sop van deze wilgen.
Ongeveer 200 klonen werden reeds bestudeerd en in
60% van de wilgen werd Brennerlo so/lcls aangetroffen.
Dit percentage ligt heel wat hoger don we tot nu toe
veronderstelden. De komende maanden zullen de
overige klonen bestudeerd worden en zullen wilgen
bemonsterd worden In de verschillende Vlaamse
provincies. Hierbij wordt vooral gezocht noor oude wilgen
(ol don niet geknot) met of zonder symptomen van
watermerkziekte. Alle meldingen van zulke oude wilgen
zijn dus van harte welkom.
Verrassend is ook het feit dat Brennerlo so/lcls eveneens
aangetroffen wordt In het sop van els (Alnus cordato) en

In de penode tussen 1947 en 1973 werden
voor de opmaak van de 'Bodemkaart van
België duizenden bodemprofielen beschre
ven. bemonsterd en geanalyseerd op een
uitgebreide reeks van bodemkenmerken.
Supplementair werden nog eens duizenden
oppervlaktemonsters genomen ter controle
van de bodemkaarten en voor het verhogen
van de ruimtelijke Informatie.
Deze waardevolle (historische) bodemgege
vens werden nooit helemaal ontsloten voor
het bosbauwkundig onderzoek. Door de
KULeuven werd wel in 1988 de databank
'Aardewerk' ontworpen met hienn een groot
aantal profielen voor geheel België. echter
zonder oppervlaktemonsters. Bovendien
bleek de betrouwbaort'.etd van de profiel
coördinaten uit 'Aardewerk' beperkt alsook de
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Zeker weten .

De Europese Com·
missie ondernam
reeds stappen om de
verdere verspreiding
van 8. xy/oph/lus tegen te gaan. Voor een 9YOIuaIIe
van de huidige toestand dienen de lidstaten aan de
Commissie gegevens te verstrekken over het ol don
niet voorkomen van de dennemematode. Het
Ministerte van Landbouw. bevoegd voor de planten_
bescherming in België. contacteerdeAtdeling Bosen
Groen voor dit onderzoek. De staolnome In de
Vlaamse dennenbossen zal door het IBW WOIden
uitgevoerd. Het Centrum voor LandbouwkLxldlg
Onderzoek (CLO) doet de extract1e en de ldentt1Ica·
t1e. Daarbij zullen ook moleculaire tectvlleken Ingezet
worden.

heemse Ptnus syf\Ie$
fris en P. nlgro vastge
steld. De nematode
werd aan het begin
van de 20* eeuw
reeds via besmet hout
In Japan gelntro
duceerd.
Ook China. Taiwan en
Zuid-Korea volgden.
Mogelijk zorgde
besmet verpalddngs
hout uit China voor de
intrede In Europa.

Con1ocIpeoonen :
ManjkeS1genockers. lel.: 054-43 7123
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collectie van het KBIN). Het moeilijke onderscheid met de Steenmarter
noopt immers terecht tot een zeer krittsche haudlng ten opzichte van
(soms ol te enthousiaste moor) oncontrOleerbare waarnemingen van
levendedieren of niet-ingezamelde dode dieren.
Inmiddels Is evenwel een tweede en een derde 'zekere' Boommarter als
verkeersslachtoffer in Vlaanderen opgeraapt: één in het west-VJoomse
Beernem. op 18 juli 1999. en één zowat in het hartje van Brussel. In mal
1999. Belde dieren zijn manne~es. net zoals het exemplaar lit Holle. Deze
vondsten zijn des te merkwaardiger wegens hlXl vtndplaats. west·
Vlaanderen is immers veruit onze bosormste provincie - dooItegenover
geldt notuurtijk dat de concrete vtndplaats wél bosrtJk IS over een behoorlijk
grote oppervtakte. Deze vondst beveSt1gt een handvol eerder gemetde
zichtwaarnemingen van levende marters in dIeZelfde regIO. woorvon
minstens één logischerwijze wel bijna een Boom- en geen Steenmarter
moéstzijn (dlervtuchtend via de fijne takjes van de boomkrUnen).
De Brusselse Boommarter - administratief geen moor geografisch wél een
Vlaams dier - getuigt nog maar eens dot deZe soort minder 'cull\UVlle
dend' is don algemeen werd (wordt) vooropgesteld. Hoewel een aantal
grotere en kleinere stadsparken. min of meer door loonbOmen l.9bOn
den. voor de nodige stopstenen zorgen. ligt het gate ZoriënwOUd lOCh
reeds ruim op vier kilometer afstond. Ook hier geldt dat het. bil een 0CI"Il0I
eerder gemelde marterwoamemingen (o.m. bil conllOleS lI'Orl nes1lcOStell
voor Bosuil). misschien wel om Boommarter zou kI.Ilnen gegaan hebben.
in plaats van de voorzichtigheidshalve verondeISIeIde SI8er mater.
Woarmee het onvolprezen ZonIënwoud nog moor eens ge1Ugt één van
Vlaanderens belangrijkste natuurgebieden te Zijn.

algemeen genus Is. De versprei
ding kan ook door andere bak
torsoorten of snuitkevers (bv.
Grote dennensnuitkever.
Hylob/us ob/et/sI. De nematode
reproduceert zich het vtugst in
worme gebieden. Fins onder
zoek toonde echter aan dat
Infectie ook In Skandinavië
mogelijk Is. weliswaar vertraagd
door de grote varlot1e van de
dagtemperotuur In de zomer
maanden.

In het Noord-Amertkaanse oor
spronggebied zijn de inheemse
dennensoorten resistent. Daar
werd sterfte vooral bij de uit-
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Boommarters in Vlaanderen?
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EEN AMERIKAANS
DENNENAALTJE

DOET ZIJN INTREDE IN EUROPA

De dennennematode Is een parasitair
aaltje van maximum een millimeter leng
te. dat In het xyleem van naaldbomen
leeft. Door het verstoren van de sopstroom
ontstaat verkleurtng en verwelklng van de
boomkroon. Gelnfecteerde bomen kun
nen binnen enkele maanden afsterven.
Het aaltje kon door verschillende kever
soorten verspreid worden. Vooral boktorren
van het geslacht Monochomus worden
vernoemd. hoewel dit In Portugal geen

De dennennematode 8ursophe/enchus
xyIoph/lus werd verleden jaar voor het eerst
in Europa ontdekt. meer bepaald op het
Portugese schiereiland Setubal. Een blijde
waarneming van een nieuwe soort kon dit
moeilijk genoemd worden. In een regio
met 10 000 ha dennenbos werden ver
schillende infect1ehaarden met kwijnende
dennen vastgesteld. Alle getroffen bomen
ziJn Zeedennen (Ptnus p/noster). maar
bekend staat dat andere Europese Plnus
soorten als Grove den (P. sylvestr/s]. Zwarte
den (P. n/gro] en Bergden (P. mugo] even
gevoelig zijn. Porosolden (P. p/neo] en
Aleppoden (P. ho/epens/s] zouden iets
meer reslstent1e vertonen. Ook de geslach
ten Ab/es. Cedrus. Lor/x. P/ceo.
Pseudotsugo en Tsugo kunnen aangetast
worden.

Enkele nieuwsbrteven geleden werd reedls de vondst van de 'eerste'
Vlaamse Boommarter gemeld. meer bepaald een verkeersslachtof
fer in mei van vorig jaar nabij het Hollerbos. Daarmee kon ook officieel
worden bevestigd wat door sommigen ol sinds langer aIS vaststaand

werd beschauwd : ook In Vlaanderen komt de Boommarter voor. Dit was
voorheen inderdaad ol VlO enquêtes onder het voormalige Waters en
Bossen vooropgesteld. t8fW1JI ook in de inventansoties van de Jeugdbond
steevast melding werd gedaan van Boommarter. Daartegenover ontbrak
de soort in Vlaanderen volgens een aantal officiêle auteurs. en dit bij
gebrek aan 'harde bewljzen' (o.m. geen Vlaamse exemplaren In de
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