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Opleveringsexcursie Kersselaerspleyn : een succesformule !
Een groot probleem met veel onderzoeksresultaten is dat ze
de weg niet vinden terug naar de beheerders, en de
beleidsmensen voor wie ze eigenlijk bedoeld zijn. Vandaar
dat wetenschappelijk onderzoek soms terecht het verwijt
krijgt ‘elitair’ te zijn, waarbij de onderzoekers zich beperken
tot communicatie binnen hun eigen wereldje.

Om te vermijden dat we ook met het bosreservatenonderzoek
die weg opgaan hebben we twee manieren gezocht om met
ons doelpubliek te communiceren. Een eerste is de jaarlijkse
uitgave van ‘BosreservatenNieuws’, waarin we op een vlotte
maar bevattelijke wijze enkele belangrijke resultaten op een
rijtje trachten te zetten.
Een tweede manier is de organisatie van een
‘opleveringsexcursie’. Wanneer de werkzaamheden in een
reservaat zijn afgerond wordt een dag ‘ter plaatse’
georganiseerd waarop een specifiek doelpubliek wordt
uitgenodigd : de beheerders van het bosgebied waarin het
reservaat is gelegen, de leden van de lokale adviescommissie
bosreservaten, leden van de administratie, wetenschappers
die bij het bosreservatenonderzoek betrokken zijn, …

Toelichting van het onderzoek in het bosreservaat Kersselaerspleyn : een
geboeid publiek (foto Kris Vandekerkhove)

In 2002 werd zo’n eerste excursie georganiseerd in het
Zoniënwoud, om de resultaten voor het bosreservaat
Kersselaerspleyn toe te lichten. Het was meteen een schot in
de roos : zo’n 50 mensen gingen in op onze uitnodiging en
zorgden voor boeiende discussies, zowel bij de
voorstellingen binnenskamers in de voormiddag, als bij het
terreinbezoek in de namiddag. Alleen de weergoden zaten
een beetje tegen : een wolkbreuk maakte rond 4 uur een vrij
abrupt einde aan de excursie.
De formule werd duidelijk geapprecieerd : een evaluatie-
formulier dat wij lieten invullen leverde zeer positieve
reacties op. Een initiatief dus dat we in ieder geval zullen
blijven verderzetten. Afspraak in 2003 in één van de Vlaamse
natuurreservaten.
Een bijzonder woordje van dank gaat tenslotte  uit naar het
Educatief Bosbouwcentrum in Groenendaal dat zijn
infrastructuur ter beschikking stelde en de IBW’ers die mee
zorgden voor de organisatie.

Met zijn allen op stap in het reservaat : de discussies waren verhelderend en
leerrijk. (foto Kris Vandekerkhove)

Het onderzoek in het bosreservaat Kersselaerspleyn leverde
ondertussen al heel wat kennis op, die in een aantal
uitgebreide rapporten werd samengebundeld :

Baeté H, De Keersmaeker L, Van de Kerckhove P, Christiaens B, Esprit M
& Vandekerkhove K (2002) Monitoring-programma Vlaamse Bosreservaten
Bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) - Basisrapport.
Rapport IBW Bb R 2002.001.

De Keersmaeker L., Baeté H., Van de Kerckhove P, Christiaens B, Esprit M
& Vandekerkhove K (2002) Monitoring-programma Vlaamse Bosreservaten
Bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) Monitoringrapport :
Monitoring van de vegetatie en de dendrometrische gegevens in de
kernvlakte en de steekproefcirkels Rapport IBW Bb R 2002.002.

Walleyn R & Vandekerkhove K (2002) Monitoring-programma Vlaamse
Bosreservaten. Diversiteit, ecologie en indicatorwaarde van paddestoelen op
groot dood beukenhout in het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)
Rapport IBW Bb 02.009

Ben je in één of meer van de rapporten geïnteresseerd, dan
kun je ze tegen verzendingskosten (5 euro) aanvragen via de
bibliotheek van het IBW : bart.goossens@lin.vlaanderen.be

Andere publicaties van het bosreservatenteam kun je vinden
op onze website : surf naar www.ibw.vlaanderen.be, en klik
door naar ‘bossen’, ‘bosecologie’ ‘publicaties’.
Wil je één van deze publicaties ontvangen, dan kan je deze
gratis aanvragen bij het team via onderstaand adres en email.
Je kunt er ook terecht met vragen of opmerkingen over de
bosreservaten, over het beheer in de reservaten, over het
onderzoek, enz. Ook als je zelf graag onderzoek wil doen in
één van de reservaten, of suggesties hebt voor nieuwe
reservaten, mag je die aan ons doorspelen.
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