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Editoriaal

Beste lezer,

Sinds onze vorige nieuwsbrief is er op wettelijk vlak heel wat veranderd. Bosreserva-

ten als apart wettelijk statuut bestaan niet meer: ze zijn samengevoegd met de na-

tuurreservaten tot één nieuw statuut van ‘erkend natuurreservaat’. Niettemin blijft 

het concept van onbeheerde bossen waar men de spontane ontwikkeling kan opvol-

gen en bestuderen wel herkenbaar bestaan.

Officieel zijn het nu ‘erkende natuurreservaten met natuurstreefbeeld onbeheerde 

climaxvegetatie’. Aangezien dat niet zo goed in de mond ligt stellen we echter voor 

om dit specifieke type van reservaten verder te benoemen met de term ‘bosreser-

vaat’. Zo blijven we, zowel qua concept als qua naamgeving, aansluiten bij de praktijk 

en traditie zoals ze al vele decennia bestaat in heel wat Europese landen. Het blijven 

die reservaten waar wetenschappelijk onderzoek een prominente rol blijft spelen. 

Bijkomend voordeel is dat we ook de naam van onze nieuwsbrief niet hoeven te 

veranderen…

Want voor de rest verandert er heel weinig: wij blijven er de spontane ontwikkeling 

van de vegetatie en de bosstructuur opvolgen. We blijven ook linken leggen tussen 

deze ontwikkelingen en de bijhorende biodiversiteit, door gerichte inventarisaties 

van kevers, mossen,… Dat dit onderzoek steeds weer nieuwe waardevolle inzichten 

oplevert die direct hun nut bewijzen in de praktijk van natuur- en bosbeheer wordt 

– dat durven we wel beweren - ook in deze nieuwsbrief weer duidelijk geïllustreerd. 

Zo stelden we heel wat veranderingen vast, ook in bossen als Hallerbos waar je op het 

eerste gezicht weinig dynamiek vermoedt. Sommige van deze veranderingen gaan 

ook tegen alle verwachtingen in (en dan wordt het pas echt interessant), zoals de op-

vallende toename van bosanemoon in verschillende reservaten of de plotse terugval 

bij de jonge esdoorns. Ook het keveronderzoek leverde weer nieuwe vondsten op en 

ook op vlak van paddenstoelen zijn er interessante bevindingen.

Kortom, weer voor elk wat wils. Dus wensen we jullie naar goede gewoonte weer 

veel leesplezier. Let wel, misschien is dit wel het laatste papieren exemplaar van deze 

nieuwsbrief dat in uw bus valt. Noodzakelijke besparingen én de Vlaamse beleids-

keuze om ‘Radicaal digitaal’ te gaan kunnen er toe leiden dat we vanaf volgend jaar 

enkel nog via de website als downloadbare pdf zullen verschijnen. Wie hiervan graag 

via e-mail verwittigd wordt, stuurt best een mailtje naar bosreservaten@inbo.be, dan 

zetten we je alvast op een contactlijst. Bezoek echter ook regelmatig eens onze ver-

nieuwde website, dat is altijd wel de moeite waard.

Kris Vandekerkhove

Voor specifieke informatie over het 

bosreservatenonderzoek kunt u  

terecht op de website van het INBO: 

www.inbo.be.

Daar vindt u alle onderzoeksrapporten 

als pdf downloadbaar. Ook deze en alle 

vorige nieuwsbrieven zijn er beschik-

baar.

Met al uw vragen en suggesties (voor 

onderzoek, nieuwe reservaten, etc…) 

kan je ook mailen naar:

bosreservaten@inbo.be.


