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Al wie met bossen te maken heeft, met natuur, visserij en fauna

beheer, zal het merken. De twee grote onderzoeksinstituten , het 

Instituut ~oor B t u .; \ en het 

In stituut voor Natuurbehoud hebben vanaf 2006 de 

krachten gebundeld en zijn versmolten tot één nieuwe onderzoek-

instelling, het Instituut voo Natu o.sonde.rzoek, INBO. Samen 

hebben we zoveel meer te bieden: kennis, expertise en ervaring . 

Ervaring, .... 

Opgebouwd gedurende 20 jaar in het Instituut 
voor Natuurbehoud 
Opgebouwd ;edur nde b J 1df in h • I t 
voor Bosbouw en W1ldbPh e _ 

' t 

We willen dat nieuwe Instituut vieren! Met een feest voor iedereen. 

Want zo'n Instituut kan alleen maar draaien en nuttig zijn als er 

op alle vlakken samengewerkt wordt en iedereen zich met dat 

Instituut verbonden weet. Intern , uiteraard. Maar ook en vooral al 

die mensen van 'buiten' 'I Instituut. De vergadercollega's, de bos- en 

natuurwachters, de kabinetars en de minister, de toegewijde vrijwil 

ligers die duizenden gegevens doorspeelden, de medewerkers van 

het eerste uur, de nieuwelingen en zij die ondertussen vertrokken 

zijn , de collega's uit de administraties. Op het g rote INBO feest pro

beerden we al die mensen samen te brengen. Om te vieren dat we 

nieuw doorgaan maar ook trots achterom mogen kijken. Verjaardag 

en startfeest tegelijk! 

Bij een verjaardag hoort een cadeau. Niet alleen voor het IN, niet 

alleen voor het !BW, maa r voor al die medewerkers van binnen 

en van buiten. Dit herinneringsboek. is het cadeau. Gemaakt door 

iedereen. Met datgene wa t je met anderen wi lde delen. 

In dit boek vind je het a llemaal. Vrienden en collega's, gebouwen, 

projec ten, feesten, planten en beesten, tekeningen en gedichten. Veel 

verschillende gezichten van het !BW en het IN. 

Wc wisten op voorhand niet wat het a llemaa l zou opleveren en wie 

zou reageren. We wisten wel dat di t boek nooit volledig zou zijn. Dit 

is geen kroniek, geen historisch overzicht , zelfs geen weergave van de 

mijlpalen en hoogtepunten. Dit gaat over herinneringen van mensen 

die op een of andere manier met de twee instituten te maken hadden . 

Niet meer maar ook niet minder. Een geheugensteun om naar terug te 

g rijpen of om mee verder te bouwen. 

Een vleugje nostalgie is moeilijk te vermiJden. Maar toch spreekt ui t 

de vele reacties vooral de zin voor de toekomst. INBO. Met sterke 

wortels in het recente verleden . Daar werd de kennis, de experti se, de 

ervaring opgedaan. En vooral ' t plezier om act ief te zijn in de weten 

schappelijke onderzoekinstituten en er -samen ste rk. - te werken aan 

een bos-, natuur-, vis- en wildrijk Vlaanderen en Europa. 

Geert De Blust, Geert Sioen & An Vanden Broeck. 

Brussel, februari 2006 
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Een eerste wenskaart 
van het IN voor 

meer en verrassende 
natuur ... 

Instituut voor Natuurbehoud 
Jnstitute of Nature Conservation 
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Uit de toespr'aken bij de GeertOeBlust 

start van het Instituut 
voor Natuurbehoud. 

Op 29 november 1985 g ing het Instituut voor Natuurbchoud 

van start. Met een korte, maar krach tige recept ie in het cafetar'ia 

- café - restaurant van kinderboerderij De KiewiL Dikke g roene 

tlcsscn Hasselt se jenever - het zou niet de laa tste keer zijn dat 

wc er ons lieten bedienen. Toespraken ook, van de minister, Paul 

Akkermans en de directeur, Eekhart Kuijken. Vollof voor elkaar 

en met visies op de toekomst. 

F-ekharl Kuijken begon immers zo 

d g voor het . ·feld een grote a 
"Dit is ongetwlJ . de wet op deze 

d Twaalf Jaar na .. 
natuurbehou . . . die eindellJk 

. en m1n1ster 
materie lS er e niet-aflatende 

eft aan een 
gestalte ge elijke kringen en 
eis vanuit vJetenschapp die -veel l anger 

behoudsverenlglngen 
natuur igen autonome 
110 pleitten voor een e . . 

g . ·ke instelllng . . 
wetenschappellJ r Akkermans . de geschle-
wanneer U. Mlnlste dit Instituut. 

. n als vader van 
denis zult lngaa . . . want meerdere 

cht fler ZlJn . t 
dan kunt U tere hebben deze kans nle 
voorgangers-gezagdragers 

benut . 

En om nog even bij de directeur te blijven, hij zag het toen al 

g roots en begon meteen de toon Ie zetten om het Instituut uit te 

ep kon doen . ik nog geen bero 
breiden: 

En aangezlen 1 . "ke raad (dringend op 
op een wetenschappe lJ . gestruktureerd 

r evenmln een .. 
te richten) en e . staf mogellJk was . 

d toekomstlge te 
overleg met e ·t de beschikbare para 

t ekken vanu1 
zal ik ver r Deze personen 

d edewerkers . d n kennis van e m r Natuurbehou ee 
t Instituut voo . f 

zullen aan he . 70 jaren intensle 
. . k ervanng van k 

gezamellJ e d enteel onderzoe 
veldbiologisch en fun am 

inbreng en ." 

En wat verder" .. . Ondertussen kunnen uiteraard ad hoc

opdrachten worden aanvaard op korte tet·mijn (dan liefst met 

mogelijkheden om tijdelijke onderzoekers aan te trekken) . 



De toespraak van de minister is soberd 
de opdrachten van ZiJ·n . . er van toon. Hij overloopt 

meuw lnstllu t 
vlotte samenwerki u en hoopt op een 

. ng met de adJ · · . 
shl bij de rol van de wete h mmstratle. Maar hij slaat ook 

· nsc ap en doet d 
wtspraken over de rel f an merkwaardige 

a IC hlssen naruurbeh 
vaJse sentimentaJiteit e . oud, wetenschap n emotie Na tw. . . ' 
doordenker die ook voo I . mhg Jaa r nog steeds een 

r 1et INBO niet zonder bela . ng IS. 

"Het natuurbeh ou dstr even wor dt behalve uit 
de erkend e noodzaa k voor de handhaving in 
puur materiële zin t oc h in bel angr i jke mate 
gedragen do or emotie en ui te i ndel i jk liefde 
voor de natuur . Van de wete nschap en in het 
bijzonder van het In sti t uut voor Natuurbehoud 
als weten schappelijke i nste l l i ng . worden echter 
op rede gefundeerde ar gument en en modaliteiten 
voor zinvolle natuurbe sc hermi ng verwacht . 
waarbij nuchtere zakelij kheid en objectivite i t 
niet worden be1nvloed door vooroordelen en val 
se sentimentaliteit. Daarom i s het enerz i jds 
noodzakelijk om in di enst van het natuur behoud 
het jui ste onder scheid t e maken tussen emo
tionele betrokkenheid en op rede gesteu nde 
geobjectiveerde weten schapsb eoe f ening . Dit 
duidelijk onder scheid i s nodi g om ee n wete n
schappelijk gefundeerde natuur besc herm i ng 
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te zuiveren van sl ogan s en sentimentele ont 

spar i ngen. 
Aangezien naakte wetens chap al

1
een weinig 

effect kan hebben . i s het anderzijds ge 
wenst dat dit wetenschappelijk gefundeerde 
natuurbehoud gestimuleerd blijft door een 
zuivere emotie en liefde voor de natuur . 
Op basis va n het ju i ste onderscheid zonder 
sc heiding moet een evenwichtige versmelting 
van wete nschappelijk weten en emotionele 
mot i even mogeli jk zijn tene i nde het juiste 
handel en inzake nat uu rbe houd t ot stand te 

brengen ." 

Zo dit wet , en we dus. Voldoende o 
enkele maanden later 1 m ons voor te bereiden om 

'op maart 1 986 1 . 
trekken en het Insti tuut . , ec 1t m de Kiewit in te 

voot Natuurbehoud te maken. 
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Twintig jaar In st ituut 
voor Natuurb ehoud : van 

het moeilijke begin tot 
em otione el afscheid? 

November 1985 

Eekhart Ku ij ken 

I maart 2006 

Met knikkende knieën stap ik voor het eerst de trappen op van het 

nog leegstaande 'Herenhuis' van Kiewit , verscholen in de parkbossen 

a ls annex van "De Kinderboerderij". De opening met Minister Paul 

Akkcrmans, Burgemeester Meyers, ambtenaren van het toenmalige 

AROL en Waters en Bossen, professoren en onderzoekers uit de vier 

universiteiten en een schare hoopvolle natuurliefhebbers, moest 

doorgaan in het naastliggende cafetaria 'het Koetshuis'. De Hasseltse 

jenever vloeide royaa l, nadat ondergetekende zijn visie en toekomst

verwachtingen duidelijk had gemaakt , met nadruk op veldwerk, 

lange termijn monitoring, de nood aan méér specialisten en vooral: 

een goede relatie uitbouwen met zowel de administratie als de 

NGO's. Het IN moest als kenniscentrum een open huis worden. 

Bereikbaarheid met openbaa r vervoer vanuit het verre westen (Brug

ge of zelfs Gent) was een halve expeditie, die strandde in station 

Kiewit, de stopplaats voorbij Hasselt. Dan nog een goede 20 minuten 

te voet door het bronsgroene Limburg . Wie vanuit richting Gent of 

Antwerpen kwam heeft zwaar moeten investeren in eigen vervoer, 

gezien de toestand van de Boudewijnsnclweg. Zowel de files bij de 

metropool a ls de rijwegkwaliteit waren een dagelijkse ergernis. Van

uit Brussel -eenmaal de knoop voorbij - was de pas aangelegde AZ 

toen nog helemaal fil evrij. 

De mooie landschappen onderweg, met de overstroomde beemden 

langs de Nete of de velden veenpluis in de oude hooilandjes brachten 

gelukkig enige vertroosting. Evenzo de vijvers van Vogelzang en 

Terlaemen, de heiden en bossen van Bolderberg en Bokrijk. Wie kon 

vermoeden dat ik hier zou belanden, na mijn allereerste paaskamp 

met de pas opgerichte Belgischejeugdbond voor Natuurstudie in 

1959. 

' Geen deurbel, geen telefoon, geen brievenbu s' , 
zoa ls twee maanden na de eigenlijke start op I maart 1986 in de 

Limburgse pers verscheen. Wie had er immers belangstelling in het 

adv ies, de kennis en het strategisch inzicht van een handvol biologen 

in het beleid? 

Toch wel een marka nte gebeurtenis, deze oprichting. In de najaren 

van het succesvol Europees Natuurbeschermingsjaar 1970, georga

niseerd door de Raad van Europa in Straatsburg, werd in de Wet op 

het Natuurbehoud (1973) het principe ingebouwd dat ter onder

steu ning van de Hoge Raad voor Natuurbehoud het Instituut voor 

Natuurbehoud als wetenschappelijke instelling zou worden opge

richt. Twaalf jaar later was het eindelijk zover, de interne weerstand

en in het toenmalige Ministerie van Landbouw waren overwonnen 

en er verschenen berichten in het Staatsblad (de vestiging in Limburg 

werd uit het oprichtingsbesluit gehaald, maar kwam -geheel 

onverwacht- in de oproep tot de kandidaten terug). 

Minister Paul Akkermans voorzag een driehoeksverhouding tussen 

de nieuwe instellingen: de Hoge Raad, de Dienst Natuurbescherming 

(toen nog onder de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leef-



milieu AROL, nu AMINAL) en het Instituut. Hij zocht naar eigen 

zeggen voor elk een 'goeie chef' en zo kwamen Sylvester Tys, Willy 

Suetens en ondergetekende in een netwerk bij elkaar. Sylvester was 

als trouwe Wielewaler een gekend figuur in natuurmin nend Vlaan

deren. Willy was mijn eerste leermeester in watervogelobservaties 

waarmee ik vele nachten spendeerde in de Braakman voor het ring

en van steltlopers of in de polders bij Damme de overwinterende 

ganzen observeerde, die ik daar met Guido Burggraeve in februari 

1958 had ontdekt. 

Met dergelijk officieel drieluik moést het Natuurbehoud zich kunnen 

manifesteren en met rasse schreden vooruitgang boeken, gesteund 

vanuit een groeiende en hoopvolle achterban . 

Ook aan de Universiteiten kreeg natuur toenemende belangstelling, 

met prof. jan Hublé aan de RUG als pionier vanaf 1965 en inspirator 

van het nieuwe Instituut. Een kwarteeuw later zou ik officieel zijn 

cursus landschapsecologie en natuurbehoud als deeltijds docent 

overerven. Prof. Rudi Verheyen (UIA) werd de eerste voorzitter van 

de 'wetenschappelijke raad' van het IN en zou de hele twintig jaa r 

lang een boegbeeld blijven van natuur en milieu in Vlaanderen. 

Het was toen nog een kleine wereld, met een handvol enthousiaste 

voorvechters, die echter groeiende weerklank kregen. Illustratief 

is de vzw 'Natuurreservaten' in 1980 opgericht met 3500 leden; 

vandaag telt 'Natuurpunt ' zowat 59.000 aangeslotenen; een heus 

verschil, maar nog lang niet wat het zou moeten zijn (cfr. 900.000 



leden van Natuurmonumenten in Nederland). Ook het aantal stu

denten voor mij n cursus Natuurbehoud steeg van 12 tot soms meer 

dan 200 en het Instituut zelf zou duidelijk een broedkamer worden 

voor onderzoekers met gevoel voor veldbiologie en natuurbeheer in 

de prak tijk, voor beleidsgerichte verta ling en inzet voor educatie. 

Met vallen en opstaan ging het Instituut in het verre Hasselt zijn 

eerste sporen verdienen, geconcipieerd naa r model van het toen

malige Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) in Nederland. Met 

zeven wetenschappers waren we aangewezen op de academische 

kennis die we uit onze respectievelijke universiteiten meebrachten. 

lwee maanden na de oprichting ontplofte de kerncentra le van 

l)ernobyl en vroeg de Minister een rapport aan zijn kersverse 

Instituut over de mogelijke gevolgen. Het antwoord kon alleen zijn: 

voor dergelijk onderzoek zijn we niet opgericht, dit is een taak voor 

het !HE- maar dat was een federale instelling. 

Er kwam spoedig meer werk op de plank: of we een MER konden 

maken over de aanleg van de TGV door Vlaanderen. Dit was een 

van de eerste echte IN-rapporten, waar de dag van vandaag nie

mand nog tevreden mee zou zijn. Ook hier is ondertussen g rote 

vooruitgang geboekt. Een rapport over de afbakening van de 

'Vogelrichtl ijngebieden' heeft de toon gezet hoe vanuit het lnsti -



tuut de toepassing van i.c. ornithologische gegevens en ecologische 

criteria kon worden vertaald tot prioriteiten voor gebiedsgericht 

beleid. De 'overheveling' naar het IN van de Biologische Waar

deringskaart van België (een project via !HE van 1978 tot 

1985) betekende eveneens een bijzondere stap in de gebiedsdek

kende monitoring en kartering van het natuurlijk milieu , vooral 

gericht op de onderbouwing van het natuurbehoud. 

De groei van het Instituut was echter fysiek gehandicapt: de gelijk

vloerse lokalen waren prompt te klein en brandveiligheid weerhield 

ons om de bovenverdiepingen in te palmen. Tot een aantal handige 

biologen er niet tegen opzagen een en ander in eigen beheer op te 

knappen, de vloer te schuren, te behangen, te schilderen. Van alles 

kwam aan het licht, van het bewoonde nest van de steenuil in de 

schoorsteen tot de dode muizen in de badkuip. Later, toen ik niet 

meer onder mijn bureel, maar op de zolder vele nachten doorbracht , 

bleken de kerkuilen nog niet verdreven te zijn: hun stappen op de 

vliering of het gekrijs van de jongen hielden mij vaak wakker, tot de 

engelsehaantjes van de kinderboerderij de dag inluidden. 

Gestaag steeg het aantal medewerkers, soms met veel overtuiging 

in Brussel afgedwongen nieuwe onderzoekers, soms onverwachts 

toebedeeld ondersteunend personeel. jaren verstreken in 'splendid 

isolation', maar bezoek van buitenlandse collega's maakte steeds 

weer duidelijk dat het Instituut méér in zich had en hier niet ideaal 

zat. Wel kregen we grote uitstraling door uitgave van boeken als 

'Natuurbeheer' en de succesvolle aanleg van de natuurtuin in ak

koord met de Stad Hasselt en de Kinderboerderij . Het waardevolle 

domein van Kiewit bood evenzeer plaats aan paarden wedstrijden, 

'pukkel pop' en Vlaamse kermissen. De zwarte spechten, boomkle

vers of eekhoorns en andere fauna-elementen bleken daar echter 

weinig om te geven. 

De jaren negentig werden bijzonder boeiend. Het concept 'Groene 

Hoofdstructuur' vond hier zijn voedingsbodem, dit in navolg ing van 

het Nederlandse voorbeeld, de 'Ecolog ische Hoofdstructuur', maar 

duidelijk als inhaalbeweging van de falende ruimtelijke ordening. De 

teloorgang van de GI-!S za l altijd verbonden blijven met de naam van 

het Instituut en AMINAL, die in het kruis gepakt werden door een 

georchestreerdeen niets ontziende tegenstand. De tijd was niet rijp. 

Dit ondanks het mondiaal groeiend besef na de wereld milieutop 

van Rio de Janei ro 1992 dat biodiversiteit alle aandacht verdient en 

omgevingsdruk op flora en fauna moet worden afgeremd; de bossen

verklaring en Agenda 21 wisten mondiaa l een aan tal overheden te 

mobiliseren. 

Bij mijn terugkeer van die Conferentie vond ik een geheel versierd 

bureau op Kiewit naar aanleiding van mij n vijftigste verjaardag, echt 

hartverwarmend! Zowel hetjonge appelboompje als de vijg, elk in 

hun bloem potje, dragen tot op vandaag bij mij thu is een rijke oogst 

en doen me jaarlijks aan het verre Hasselt terugdenken. Vruchten 

van het Instituut. 

Hoewel de GI-IS was afgeblazen kreeg het Instituut in 1993 grote 

waardering voor de onderbouwing van het Duinendecreet, waar 

samen met de administratie en creatieve politici en met volharding 

van Ministers De Batselier en Van de Lanotte een hu zarenstuk werd 

gerealiseerd , ook weer tegen grote weerstanden in . Meer en meer 

kreeg de wetenschappelijke onderbouwing van grote dossiers weer

klank in het beleid. Metname de grondige aanpak van onderzoek 

langs de Schelde voor het Sigma plan, gevolgd door Maas, IJzer, Dij Ie, 

Nete, Demer en Durme leverde waardevolle resultaten. De aanzet 

van een visie over natuurontwikkeling en eventuele (re-)introductie 

van soorten, de recurrente adviezen voor erkenning van reservaten 

en andere concrete items werden geregeld op de Hoge Raad geagen

deerd en door IN medewerkers toegelicht. 

Eekhart 50 1 
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Ook op internationaal vlak werden initiatieven genomen, niet in het 

minst de oprichting van CONNECT, het Europees netwerk van 

Research Instituten voor Natuurbehoud, waarvan het secreta riaat op 

het IN wordt verzorgd. Deelname aan EU-projecten volgde, mede 

dank zij de decrela le beslissing om aa n het Instituut een Rechtsper

soon toe te voegen met beheer van een Eigen Vermogen. Dit kwam de 

armslag van de instelli ng zeer ten goede. 

Ondertussen stegen de in tem e spanningen op het IN, toen eindelijk 

openingen bleken te bestaan voor een volwaardige centrale vestigi ng. 

Onze uitspraak 'in Brussel schijnt de zon' werd niet door iedereen 

gewaardeerd en Limbu rgse politici deden hun best om het Instituut 

in de provi ncie te houden. Immers, onze vestig ing in Hasselt werd 

destijds als een soort compensatie beschouwd voor de mijnsluitingen. 

Persartikels hielden er de stemming in, tot uiteindelijk -na bijna tien 

jaren ka mperen in het herenhuis- in de zomer 1995 een rationeel 

besluit werd genomen door de toenmalige minister en wij de toelating 

vcrkregen in Brussel een geschi kte en betaa lbare huisvesting te zoeken. 

Toen we zelf het pand van de Kliniekstraat ontdekten, een ruwbouw 

van vier verdiepingen telkens a ls een zee van palen, wisten we dit 

'verkocht ' te krijgen door ook de MINA-raad mee binnen te halen en 

het hele pand door de Vlaamse Gemeenschap als huurkoop te laten 

opnemen. Een tijd van plannen en tekenwerk, aanleg van lokalen en 

vergaderruimten deed wonderen; van de oude chocoladefabriek was 

niets herkenbaar meer overgebleven. Op 18 december 1995 stonden 

de verhuiswagens voor de deur van Kiewit. Op geen tijd was de klus 

geklaa rd, de zowat 30 personeelsleden kregen elk hun eigen stek met 

zowaar nieuw meubilair en een ondertussen flink uitgegroeid com

puterpark. We hadden van de eerste dag al een brievenbus, een 

deurbel en een heus telefoonnetwerk. De koude douche van de g rote 

inbraak gedurende het a llereerste weekend (ondanks een bewakings

nachtronde) met de bruta le roof van kostbare appa ratuur en dito 

bestanden zinderde nog vele maanden na. Nu behoort dit tot de ' fa it 

divers' uit de geschiedenis. De opening met Minister Kelchtermans, 

secretaris-generaal Desmyteren ander schoon volk was deugddoend, 

wa11t eindelijk konden we a lle instanties danken die jarenlang in het 

Instituut geloofd hebben: het Kabinet, de gebouwendienst, de Inspec

teur van Financiën, het Departement LIN en -uiteraard- de NGO's. 

Het Grote Werk kon beginnen, de frequente en constructieve samen

werking met diverse administraties in de hoofdbesturen en de Kabi

netten leverden opbouwend teamwerk. Zowel in het vernieuwende 

Decreet van 1997 inzake 'Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu', 

als in het 'Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen' kon het Instituut 

zijn stevige inbreng bieden en erkenning krijgen. Met de federa le 

wetenschappelijke instellingen als KBIN en Nationale Plantentuin 

en de eveneens centraa l gevestigde grote natuurverenig ingen werd 

de samenwerking een stuk intensiever en -last but not least- met 

sommige geledingen van de Europese commissie. De groei van 

het Instituut liegt er niet om: de behoeften aan wetenschappel ijke 

onderbouwing van het beleid was en is een noodzaak. Op nauwelijks 



het vertrek uit Kiewit kende het personeelsbestand een vijfvoudige 

toename; het duurde niet lang of de groeipijnen deden zich voelen. 

Het werd een komen en gaan van medewerkers op tijdelijke pro

jecten, werkleiders die leeropdrachten kregen aan universiteiten, 

thesisstudenten en contractuelenop het Eigen Vermogen. Niet al

leen de interne diversiteit steeg. Hetinstituut ruilde het Limburgs 

groen voor de kleurrijke multiraciale omgeving van de 'Triangle' 

op Kuregem, Anderlecht waar de jongeren op onze tweejaarlijkse 

nazomerfuiven vol vuur hun danskunst kwamen vertonen: een 

boeiende integratie van cu ltu ren. 

Het groeisucces en de toenemende opdrachten deden snel de nood 

ontstaan aan interne structuren. Dankzij een matrix model met 

vier verticale en twee horizontale 'cellen' konden zowel het eigen

lijke onderzoek als de beleidsvertaling en het bij decreet opgelegde 

Natuurrapport houvast krijgen. Veel heeft het Instituut te danken 

aan de zes celcoördinatoren, die op vrijwi llige basis een niet altijd 

gemakkelijke taak hebben vervuld en toenemende tijd aan mana

gement hebben besteed. Zo ook de voorzitters van de vijf logistieke 

stuurgroepen die mee het huis -ondanks ontbreken van officiële 

hiërarchieën- draaiende hielden. Met de millenniumgekte werd het 

duidelijk dat ook politiek een nieuwe tijd zich aanbood, met voor het 

eerst zowaar een groene Minister. Vera Dua greep de kans om de 

twee wetenschappelijke instellingen in haar bevoegdheidsdomein 

naar een fusie toe te laten evolueren. Dit paste bovendien in de 

grote operatie die BBB heet {Beter Bestuurlijk Beleid) en waar zowat 

iedereen in de Vlaamse overheid -gewild of ongewild- onderdeel van 

is. Samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer GBW) zal 

het Instituut voor Natuurbehoud opga~ in een fusie die Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek heet. 

1 maart 2006 

Vandaag ligt twintigjaar intensieve a rbeid van en voor het IN ach

ter ons. Geen tijd voor nostalgie, want de nieuwe uitdaging lig t 

levensgroot op onze tafel. Op één april moeten we er staan, het 

INBO, met de synergie van elkaar aanvu llende disciplines, jaren

lange ervaring en contacten allerhande. Dankzij ruim twee jaar 

intensieve voorbereiding door de Beleidsgroep {IN), Costawa (!BW) 

en het gezamenlijke Entiteitsteam, met steun van de veranderingsma

nagers en de diverse administraties moét deze geboorte vlot verlopen . 

De beziel ing van dit nieuwe wezen moet onze permanente zorg zijn. 

Opnieuw dringt een verhuis zich op. Ontworpen voor een bezetting 

van zo'n 70 medewerkers herberg t de Kliniekstraat nu zo'n 130 

mensen, zonder de MINAraad te tellen. Geen ruimte dus om daar 

bovenop de recent door de Vlaamse Regering besliste fusie te rea

liseren. Opnieuw volgt een zoektocht naar een geschikte locat ie, 

naar de nodige middelen en politieke ondersteuning. Straks hopelijk 

opnieuw het tekenen van plannen, h~ inpakken en succesvol verhui

zen met een verwachtingsvolle blik op de volgende twintig jaar. 

En Kiewit? Na jaren van leegstand en verkrotting wordt het gebouw 

momenteeltotaal vernieuwd en omgebouwd tot het groene huis van 

Natuurpunt Limburg. Een deugddoende gedachte, de cirkel is rond. 

Ongetwijfeld vind ik nog ongeopende archieven terug vanuit de 

vorige verhuizingen, van Gent naar Hasselt, van Hasselt naar Ander

lecht. Dozen vol {deels fossiele?) wetenschap, boeken, kaarten en 

geschriften, maar vooral veel herinneringen, goede en minder goede, 

die misschien ooit een getu igenis kunnen brengen van gedrevenheid 

en volharding, collegialiteit en vriendschap die van het Instituut 

gemaakt hebben wat het nu is. 

I 17 
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Ongebonden en met vrije 
geesten het natuurbehoud 

gestalte geven ; het was 
niet vanzelfsprekend 
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Haar aiU'IleldJn& van oen lnterv.hv ln het BIT- rad fo
proara-. "Van .. neen en dtnren•, van 2) •1 11 . , waarin U aan 
het woord kw .. Lv . • . de werkloc van het lna[ltUut, zte 1k ae 
&enoodzaakt uw aandacht te ·nati&en op de ele~M~ntair. daoraoloah 
van de -btenaar. 

Ah directeur van het lnaUtuut voor Matuur~houd bint 
U adainJatralter toe&a-un aan de Dtrect.aur- aeneraal wan de 
Aclalnhtr-atte voor Au1atel1Jke Orde n.(n.a: en l..eeOitlleu. 
U dient hierbi J in acht te nellen da t den deontolorh evamr:aer 
aeldt voor U en uv eeda-rkars ah •oor de aatenaren van ~Jn 
Beaturan. 

Derhalve dient U ook de hifrarcbhche vee u volaen biJ 
aanvre.aen t o t deeln ... aan intervteva of -dewrlrtnc aan art.Jir.e h 
i n t.iJdaehr1ftan en publicatie•. Voor t•an d1enen deaelijlr.e un• 
vracen at j door U eerat vooreelaad te worden, ev•nala voor to.
ue .. inc tot deelnaM aan colloquia en atudtedacan, waar Jaet 
beleid t n vrua wordt cutald . 
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Maar toch, het Instituut voor Natuurbehoud wint snel aan belang. 

1'wee jaar na de start kunnen we al alle Vlamingen bereiken. Getuige 

hiervan het 'Woord vooraf' van Annand Vermeulen, Directeur

Generaal van A.R.O.L.0 in het Jaarverslag van 1988. 

(
0 Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu) 

I 21 

Ets knobbel zwaan I Janinc Van Vessem 



I 

Bij een verjaardag ... Rudi Verheyen, 

Universiteit Antwerpen, 

Hogeschool Antwerpen 

Een tijd geleden kreeg ik een uitnodig ing om een bijdrage te leveren 

voor een feestbock ter gelegenheid va n 20 jaa r IN en 15 jaa r IBW. 

Beide instituten liggen me nauw aan het ha rt , maa r de persoonlijke 

banden met het IN zijn zo sterk dat ik me hier in de eerste plaats tot 

haa r richt. Hoewel ik va naf het prille begin -en daarvoor - de 

g roei en bloei va n het Instituut voor Natuurbchoud van nabij volgde, 

kwa m het toch a ls een verrassing . Al twintig jaar bestaat het Insti 

tuut! Door de va nzelfsprekendheid va n dat bestaan nu (in het 

begin was die allesbehalve) en ook wel door mijn steeds drukke 

bezig heden, had ik er niet bij stilgestaan dat de tijd vooruit gaat .... 

In de Wet op het Natuurbehoud van 1973 werd de oprichting van 

een wetenschappelijk Instituut voor het natuurbchoud al in het 

vooruitzicht gesteld. Het duurde nog tot 1985 voor het zover was. 

Veel tijd verloren? Ja en nee. Tussen vera ndering op papier en 

verandering in de geesten gaapt dikwij ls een tijdshiaa t. Ik heb dat 

zo dikwijls meegemaakt , in het waterbeheer, de ruilverkaveling, de 

milieucffec trapportering . Dus was het wachten en plei ten tijdens de 

'wetenschappelijke cong ressen voor g roenvoorziening'. Maar die 

wachttijd had ook zijn positieve kanten. Jonge onderzoekers kon-

den op de universiteiten hun ervaring en engagement vorm geven 

en vervolmaken. Projecten d ie de brug tussen toegepast ecologisch 

onderzoek en het beleid maakten, werden er opgestart. Ik denk aan 

de milieukartering en BWK, de ecologische inbreng in waterlopen

beheer, in ruilvcrkaveling en ruimtelijke planning, het beheer van 

reservaten en populaties, en zovele andere. Toen de oproep voor 

kandidaten voor het nieuwe Instituut dan uiteindel ijk verscheen, 

waren er genoeg va labele krachten om uit te selecteren. En zelfs naar 

een directeur moest niet langgezocht worden. De sporen waren 

verdiend op de universi teit , nu was het aan de minister om het voor

stel van de selectiejury te bekrachtigen. En hij deed het; de eerste 

oefening om een evenwicht tussen disciplines en universiteiten te 

verkrijgen was geslaagd . 

Het is altijd prettig geweest om met het IN samen te werken. Onze 

deuren stonden steeds open voor elkaar. Formeel en informeel. Ik 

ben erva n overtuigd dat overheid en administratie, Instituut en 

universiteiten daar de vruch ten van geplukt hebben. Het vooruitzicht 

dat het IN zijn rol als wetenschappelijke instelling van de overheid 

verder zou kunnen uitbouwen, maakte het bijvoorbeeld vanzelf

sprekend dat de BWK naaJ' haar overgeheveld werd. Daar was 

de plaats om optimaal te renderen, om alle karteringsgegevens te 

centraliseren en uit te bouwen tot een prioritair instrument voor 

het natuurbehoudsbeleid. Onze studenten konden er dan weer 

thesissen voorbereiden , voor gastlessen konden we beroep doen op 

de medewerkers van het IN. En meer zelfs, bijzonder belangrijke 

leerstoelen voor het natuurbehoud en -beheer aan de universiteiten 

van Leuven en Antwerpen hebben ondertussen een voltijdse prot 

gekregen die gevormd werd aan het Instituut. De kruisbestuiving 

kon niet beter zijn. 



Er zijn zoveel belang rijke gebeurtenissen en momenten geweest voor 

het IN. Ik noem er enkele, voor de vuist weg. 

De geboden mogelijkheid om met een Eigen Vermogen tijdelijke 

onderzoekers aan te trekken die zich dan volledig kunnen 

wijden aan hele specifieke opdrachten. De flexibele en efficiënte 

dienstverlening aan verschtllende overheden is daardoor gevoelig 

verbeterd. En ondertussen konden vaste medewerkers het Instituut 

verder uitbouwen. 

Het mee oprichten van CONNECr, het Eu ropese netwerk van insti 

tuten voor natuuronderzoek voor de overheid. Dankzij de inzet in 

dit consortium, kon het IN ook internationaa l doorbreken. Getuige 

daarvan de participatie in talrijke Europese onderzoekprojecten en 

tenslotte in ALTER-Net, het 'network of excellence' voor Europees 

biodiversiteitonderzoek. Niet verwonderlijk dat medewerkers van 

het Instituut prominent aanwezig zijn op talrijke internationale 

wetenschappelijke congressen en symposia of die zelf, met veel 

enthousiasme, organiseren. Dat het IN in Brussel gevestigd is, werkt 

hier zeker a ls een pluspunt. En het Vlaamse natuurbeleid kan er 

maar van profiteren. 

De gelukkige keuze om a l in een erg vroeg stadium de eco-hydro

logie uit te bouwen en daarvoor de nodige deskundigen aan te 

trekken, meer zelfs, eigen medewerkers te stimuleren zich in deze 

discipline te gaan vervolmaken. Was dat niet gebeurd, dan hadden 

we nu mis chien nog altijd niet geweten hoe het met het grondwater 

in onze natuu1·gebieden gesteld was. Het IN leerde het natuurbeheer

volk peilbuizen plaatsen .... 

Het NARA. Het waren moeilijke discussies. Moest de natuurrapporte

ring onderdeel van het MIRA blijven, worden, of er zich in elk 

geval nauw tezamen mee ontwikkelen, of zou het een geheel onaf

hankelijke plek krijgen op het Instituut? Voor het NARA bestond, 

hadden medewerkers van het IN al een belangrijke inbreng in de 

MIRA rapporten. Wat was de beste strategie voor het natuurbehoud 

én het milieubeleid? De angst voor het g rijze milieu dat het groene 

zou wegdrukken, was blijkbaar g root. NARA kwam op hè! Instituut 

terecht. Maar gelukkig sloot het ~ich niet op. En ook het 1\ liRA deed 

dat niet, zodat uiteindelijk beide rapporten, en in de eerste plaats de 

respectievel ijke medewerkers, ~ich steeds meer en meer op elkaar 

zijn gaan afstemmen. Het NARA mag gezien worden. En wordt 

ook gezien, tot in de Europese instd lingen toe waar het als een 

voorbeeld geldt. Proficiat. 

Terugblikkend op die twintig jaa r, kan ik vc<'l herinn rin~en opha 

len. Heel veel goeie, zoals ik er hier\'Oor enkele situeerde, ook wel 

wat meer ve rvelende. Maar die zijn hier van minder belang. tk heb 

gezien dat eruit geleerd is, en dat is het voornaamste. Dat en die 

prachtige evolutie tot hiertoe, stemmen me meer dan hoopvol voor 

de toekomst. De mensen van IN en IBW hebben geleerd hoc zich in 

de biotoop van overheid en beleid, van verwachtingsvolle burgers 

en belangengroepen, van enthousiaste natuurliefhebbers, 

creatief te ontplooien en dienstig te zijn. In het 

nieuwe INBO kan dat alleenmaar crescendo 

gaan. Natuur en bos en wa ter en alles wat erin 

leeft, staan er goed voor. Ik wee t dat, als het aan 

het INBO ligt, ze niets tekort w llen hebben. 
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Mi j mer i ngen ... 1 Marita Rombouts 

Op 17 december 1987 arriveerde ik op het domein Kiewi t om als 

'adjunct correspondent der vorsing' (indrukwekkende naam voor 

een bescheiden job) mijn stage op het Instituut voor Natuurbehoud te 

begi nnen. Nog zeer g roen achter de oren (de perfecte kleur, achteraf 

gezien) en erg zenuwachtig, maar met de nodige motivatie, want de 

'groene gedachte' werd er thuis met de paplepel ingegoten. Hier zou 

ik me nuttig kunnen maken. 

Het werd me a l vlug duidelijk dat er niet gestart werd in de vroege 

uurtjes en dat was een kluifje naar de hand van iemand als ik, die 

absoluut geen ochtendmens was/ ben . 

Toen ik m' n collega's één voor één zag binnendruppelen was mijn 

eerste gedachte: 'Bij wat voor een hippiebende ben ik hier terecht 

gekomen!', dit gold vnl. voor het mannelijke deel van de collega's. 

Achteraf leerde ik van Dirk de juiste uitdrukking, nl. 'selders'. Al 

wat vakjargon geleerd ... 

Maar ik ondervond al snel dat mijn nieuwe collega's heel open, 

sociaal voelende, ruimdenkende mensen met veel gevoel voor humor 

waren (de Limburgermoppen waren niet te tellen) , waarmee je over 

allerlei dingen kon praten. Ik kwam van een werkplek, waar een vrij 

bekrompen dorpsmentaliteit heerste, waar ik me absoluut niet thuis 

voelde en het regelmatig op mijn zenuwen kreeg. 

Hier hing echter een ongedwongen sfeer en ik voelde me bij de 

meeste vrij vlug op m' n gemak en er werden dan ook snel vriend

schap- en 'sport 'banden gesmeed. 

leder had z'n eigenaardigheden; ik denk daarbij aan Hilde die g raag 

haar eigen gezicht kopieerde, de slappe thee van Willy (theezakje 

welgeteld 5 seconden in het water en klaar!), de kiwi's die Piet met 

huid en haar op at en z'n geregelde uitstapjes naar de GB om daar 

een voorraad panty's te gaan kopen, Dirk die in hartje lente of zomer 

plots met een muts op het hoofd kwam werken, Geert die tijdens het 

fietsen g raag eens het stuur van het kinderstoeltje gebruikte, enz. 

Enfin .. . ik was thuis gekomen. 

Die eerste jaren daar in Kiewit herinner ik me als een toffe tijd. De 

werkdruk was nog niet te hoog omdat het Instituut nog maar pas 

bestond. Er werd veel plezier gemaakt , er werd tijd gemaakt om te 

gaan joggen, squashen, computerspelletjes te spelen, g lühwein te 

drinken in de winter (dankzij Johan), veijaardagen te vieren (vooral 

de traktaties van Geert waren zeer verrassend en a ltijd even kleur

rijk), (fiets) uilstapjes te maken met de nodige nabeschouwingen. In 

de winter werden sneeuwgevechten gehouden en een hele warme 

zomer resulteerde in een watergevecht, waardoor de trap in een 

waterval veranderde en ik bijna in de vijver belandde. 

Het was ook de periode van het Leugenpaleis op Studio Brussel. Onze 

versie van hé! 'scheldwoordenslingeren' werd keer op keer door Dirk 

gewonnen (verwonderlijk?). Mijn woordenschat werd behoorlijk 

uitgebreid. 

De nieuwjaarsfeestjes waren ook altijd zeer geslaagd: het vocht 

vloeide rijkelijk en een paar dapperen demonstreerden hun 

kookkunsten, met voortreffelijk resultaat. Het was een bende 

levensgenieters en ook daar kon ik me prima in vinden. 

Ah ja, en tussendoor werd er ook wat gewerkt. .. 

Heel veel warme groeten aan de ex-co ll ega ' s 



Het onderzoek heeft I Janinc Van Vessem 

structuur nodig 

Van bij de sta rt van het I werd er gezocht naar de beste structure

ring voor onze activiteiten . Wc doen dat nog steeds . . . . In 1988 

vonden we de Punt- en Hoofdprojecten en het Raa ntprojec l. 

de ho11 e vJegen 
Het ho11e raamproject van 

Kort na de oprichting van hel IN werd met de toenmalige volia lligc 

personeelsbezetting van zes wetenschappel ijk medewerkers een 

multidisciplinair onderzoek opgestart. Dit zogenaamde 'raamprojcct' 

zou de verschillende experti ses van de medewerkers bundelen tot 

één geïntegreerd onderzoek over 'holle wegen' en de impact van 

erosie o.a. door landbouw hierop. Het project is echter nooit verder 

geraakt dan de opstart en één zeer nat veldbezoek aan enkele holle 

wegen, die door erosie van de lokale akkers waren omgevormd 

tot ware modderrivieren ...... Geïntegreerd onderzoek opstarten 

bleek toen reeds een onmogelijke opgave, zel fs met 'slechts' zes 

onderzoekers . . ... . 
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Re- introduct i e : 1 j anine Van Vessem 

to do or nat to do? 

Re-introductie is een complexe materie. Toch worden in publica ties 

van re-int roductie onderzoeken meestal enkel de positieve resulta

ten ve rmeld, met als gevolg dat de moeilijkheden dil-.-wijls onderschat 

worden. Als er dan toch van alles misloopt , kan dit een zeer fru stre

rende erva ring zij n die, door gebrek aan vergelijkbare resultaten, niet 

gedeeld kan worden met andere onderzoekers. Wij dachten daar iets 

aan te doen .. .. . . . 
Eind jaren tachtig werd het IN gevraagd om een re- introductie ex

periment van Korhoenders op de Kalmthoutse Heide te begeleiden. 

Dit werd een leerrijke ervaring omdat heel wat problemen de kop 

opstaken: ziektes, worminfecties, predatie door vossen en de toen 

enige aanwezige havik, verstoring, 'verdwijning' uit het studiegebied, 

enzovoort. Toch vonden we het belangrijk om de problemen, die 

gepaard gaan met een dergelijk experiment , meer bekendheid te 

geven en hebben we de negatieve resultaten dan ook als zodanig 

gepubliceerd. Alhoewel dit onderzoek niet door ons was geinitieerd, 

heeft het ons toch erg veel bijgeleerd over de complexiteiten die 

gepaard gaan met re- introducties, het g rootbrengen van vogels in 

gevangenschap en dergelijke. Het was dus een interessante ervaring, 

die verschillende malen gebruikt werd bij hel adviseren van andere 

potentiële re- introductie experimenten. 

'" 

.. 
• 
~ 

"' ,. .. .. 
• .. .. ,. 

11 

" 
" .. 
" Jl 

"' "' .. .. 
u .. 

• .. • . 

• 
• • • 
• 

• • 

.. 
r .. ,. 
• 
• • 

··. ....... 
l•-•a.... 
l i ~ l .... 

l J .. , ...... 

=o-,o..q ......... 
Jo, .... ..... _ ll-flll!l,,_. 

as.."'""" --··· .,_,..,. ..." __ 
...." .. u..,, .. 

IJ-u...,. 

u '' • »-u ... 
h,, ... 
:!f .. .,. " .. 

.. ..... 
I. . .... ..,. ..... o . .. 

.. .. .. ... 
J 

" 

'"' 

.. 
.. ., 
" .. 

J .. 

.._"t··---.... 
~ v • .._ 

... .__ .. ...,~ 

'"' "' 

-. ., __ 
.... -......._ 

U t: van V sem. J .. P. De Be k r & • e 

..... __ 
...... ...._ 

Ex,Jer> ent of Bla k Gr usè at the Kalmthou Hea n , F l der 

4~ n: l.umey .. T. & Y.~. Hoogeveen e.l. , Pr ceodings ar 

Pp,J16 

fum 

·· h F t ur f W•l Gallif rmes in The Netherland ", 23 24 February 1990 . 

W ·ngen . Oroa• atiecommtss1e Nederlandse Wi de Hoenders . Amersfoort. 



waar zijn die bee st en gebl even 



28 I 

I 

Gelukwensen vanwege Het voltall ige 

Natuurpunt ! Natuurpunt-team 

in Mechelen 

"Goed beheerde na 
voor het nat tuurreservaten 
ter . uurbehoud. D vormen essent· - 1 

reJnbeherend e aankoop van Je e schakels 
door een soepele natuurverenigingen natuurgebleden doo 
f. er aanpak blJjkt ond r 

Jnancièle middelen en door het . er andere 
kast mobiliseren 

natuurterreinen d eneffJcièntEr van extra 
h oor de dan de ver . 
et vochtig h. . overheid Zelf I wervJng van 

1 JstorJsch p · n reser t 
Ogisch beheer Dnd ermanent grasland va en krijgt 

na het verlate~ erzoek toonde aan hoe een aangepast hydra
het nagestreefd van het akkergebruik Jn minder dan 10 jaar 
nog steeds r . e kamgrasland systema~·een aantal soorten 
t UJm onvoldo d Jsch versch van 
en (grond)waterg . en e gezien bijna 17 een . Dat is 

onder evoel1ge ve et . a e natuu 
meer belangrijk v g atJes bevatten rreserva-

wat kwetsbare soor oor de Jnstandhoudi Verwerving is 
nen. Maaibeh . ten en habitats uit d ng van heel 

eer 1s bi· e furo 
handhaven of t Jna steeds nodig Pese richtlij-

e ontwikkel om deze ty 
ruimte overbli .ft en, waardoor . . pes te 
vegetaties AfJ voor de ontwikkelin WeJnJg of geen 
1 · graving t t . ' g van stru t 
everde spectacu) . o Jn deze door kw _c uurrijke 

werden in reg J aJre resultaten op I el beJnvloede laag 
b e meer soa t . n spontane b 

ossen . De beh r en aangetroff ossen 
eerstrate · en dan i 

de uitgangssituatie gJe van een reservaat n aa nge pl ante 
een alluviale vl k voor het monitoringpJ vormt daarom 
gelegen meersen a( te met talrijke gradiènt an . Streefbeeld is 
cuestahelli wetlands) naar de h en van de lager 

ng . Het tijdstip van maa . oger gelegen landdui nen 
Jen 1s en van belang " . 

Een tip ? een advies? 

Neen, het is (gelukkig) geen citaat uit het zoveelste rapport van het 

Instituut. . . enkel een losse samenvoeging van toevall ige fragmenten 

uit de ta lrijke uitgaven die het Instituut van Natuurbehoud afgelopen 

jaren de wereld instuurde: Jaa rrapporten, Vcrkennende ecologische 

visies, Gedocumenteerde Rode Lijsten, Natuurontwikkeling in Vlaan

deren, Een hiërarchisch monitoringsysteem, .. . 

Meer is het dus niet, maar ook niet minder. Het had evengoed een 

heel andere tekst kunnen zijn, maar ongetwijfeld met dezelfde on

miskenbare achterliggende betekenis. Waar deze nogal vreemde tekst 

zeker de nodige samenhang mist, toont elk zin of elk fragment op 

welke uiteenlopende vlakken het IN(BO) zijn bijdrage levert bij de 

wrg voor onze natuur. 

En da t is een ru ime bijdrage, gaande van onderzoek naar de toestand 

van de natuu r, onderzoek aan biotopen, habitats soorten, beheer, be

scherming, nah1urbehoud, natuurherstel, tot beleidsondersteunend 

activi teiten, enz. Dit zorgt voor de nodige wetenschappelijke achter

grond en leert ons iets over onze eigen werking, geeft ons feedback 

bij het rea liseren van onze doelstellingen. Bovendien blij kt uit die 

onderzoeksresultaten vaak de welkome, objectieve bevestiging van 

het belang van onze eigen taakstelling. 

Een fus ie met alle daaraan gekoppelde veranderingsprocessen is ons 

niet vreemd. Wij wensen het nieuwe INBO veel succes toe én ook 

goede moed. Want een uitdaging is het zeker! 

Tenslotte wensen alle Natuurpunters beide jarige instituten van harte 

proficiat bij dit gecombineerd ve1jaardag- en fusiefeest 
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Wie denkt dat de monitoring van Blauwe Reigers in Vlaanderen geen 

nobel onderzoek is, heeft duidelijk iets gemist. De jaarlijkse tellingen 

in reigerkolonies hebben mij in de tachtiger jaren in contact gebracht 

met vele adellijke families zoals Graaf Legrel Ie van Berend recht, 

Graaf 't Kind! de Roodebeke van het Kasteel van Ooidonk en zelfs 

... .. Koning Boudewijn himself! leder jaar maakte ik een afspraak 

met de Vleugeladjudant van de koning, Kolonel Van Kerkhove, op 

het Paleis van Laken. Op den duur was ik daar kind aan huis en 

mocht ik zo doorrijden zonder enige controle aan de ingang van het 

paleis. Met mijn rode 2CV had ik de vrije loop op het hele domein 

van Laken. Eerst enkel om Blauwe Reiger nesten te tellen (toen de 

grootste reigerkolonie van België met meer dan 150 nesten) ; daarna 

ook om broedende Futen te inventariseren. Na de telling volgde altijd 

koffie met adellijke versnaperingen op het paleis. Eén maal , terwijl 

ik bezette reigersnesten in kaart aan het brengen was, dook plots en 

onverwachts Koning Boudewijn op. Tussen zijn audities door had hij 

toch tijd vrij kunnen maken om even zijn rubberlaarzen aan te 

trekken en mij op te zoeken in 'zijn' reigersbos. De conversatie was 

toen wel gericht op het verduidelijken van het onderscheid tussen 

'ecologisch onderzoek' en de politieke partij 'Ecolo'. Maar de 

interesse van de koning was groot, zowel in natuur in 't algemeen, 

als in 'zijn' reigers in 't bijzonder. 

En no 

Ji tzon er i ike ne ten 

Het nobele I j anine Van Vessem 

reigeronderzoek 

Reigers zijn zeer inventief, niet enkel in het selecteren van 

nestplaatsen, maar ook in hun keuze van nestmateriaaL In de 

reigerkolonie op de begraafpl aats Schoonselilof in Wilrijk, had een 

reiger haar nest zelfs versierd met plastieken g rafbloemen ... . . . 

En het kan nog veel gekker. Ik heb ooit een eksternest gezien dat 

volledig en exclusief gemaakt was van beton ijzers! Het nest was 

ontdekt door een lokale boer die er maar niet in slaagde om de ekster 

te schieten doorheen het nest .... Dat nest woog loodzwaar en werd 

later wijselijk overgebracht naa r het lokale bezoekerscentrum. 

I 31 

I 



32 I 

I 



Chantal & Eddy 
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verjaardagen bescheiden gevierd (1988) 
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Y Stcphan Marchant Chantal & Edd I 

Chanta\ & Eddy: 
"Lieve INBO'ertjes. ~1ij ZlJn heel vereerd dat 
wij gevraagd werden een bijdrage te leveren 
voor het grote INBO-boek . We wensen hierbij dan 
ook heel veel succes aan die grote instelling 
die ervoor zal zorgen dat de natuur en het bos 
eens goed onderzocht worden . Het INBO mag fier 

zijn op de geboorte van zichzelf ." 

Eddy: 
"Wc htri"nfren ons nog goed hoe we voor het 
eerst mPt jullie in contact kwamen. alleszins 
met de IN'ertjes. Het was JP een vrijdag dat we 
werden gevraagd om op het per~oneelsfeest de 
aanwezigen uit te dagen met een quiz." 

Chanta\: 
"Ja . de mensen hebben zeker gekeken naar onze 
show op TV en wisten dat wij goed konden pre-

senteren en konden _ .. 

Eddy: 
"Jaja Chantalleke. het is goed. We ZlJn dan in-
derdaad komen quizzen op het IN in Anderlecht 
volgens onze gebruikelijke showformule : in een 
wervelend spektakel van sexy, uitdagende pakjes 
vijf kandidaten uitspelen tegen vijf andere ." 

Chanta\: 
"Oh ja. daar zat diene keiknappe tussen . weet 
je nog, die euh "Dirk" of zo. ah ja. Dirk 

Maaaaaes (valt half flauw) " 

Eddy (jaloers): 
"Het i~ al goed . Chantal, de mensen moeten dat 
niet weten! In ieder geval vond er een hevige 
strijd plaats tussen de vijf jongste aanwinsten 
en de vijf anciens van het Instituut. Door een 
geheel van smaakproeven . kennisvrag~n . tast
activiteiten en zoveel meer. werd gezocht naar 

de ultieme Inners-groep . " 

Chantal: 
" Inderdaad . het was echt wel heeeeeel spannend 

hoor! .. 
Eddy: 
"U iteindelijk waren dan toch de anciens nipt 
gewonnen en zij kregen als overwinningsprijs 
een mega-coole verlich e sleutelhanger . Dat was 
toch wel een leuke avond. hé Chantalleke?" 

(knijpt in haar billen) 
Chanta\ (gegeneerd): 
"Jaja , rustig Eddy . Dat was inderdaad heel fijn 
die avond. We hebben toen nog heel lekker gege 
ten en gefeest tot in de late uurtjes ." 

Eddy: 
"Ik ben er zeker van dat het INBO nog massa ' s 
zulke warme momenten zal beleven in de toe
komst . Daarmee willen we dan ook even afslui
ten : maak er een geslaagd INBO -fest ijn van en 

denk eraan 
voor het opfleuren van elk event 
Chantal en Eddy zijn "for rent" 

Chanta\: 
"inderdaad ! Dag lieve INBO' ertje s en nog veel 

succes !" 



eekhart kuijken 

De "gan se " route van I AnikSchneiders 

eekhart kuijken 

Een ha1i voor een kuLken 

Maar zijn ganse ziel voor de gans 

En ganse vertellingen 

Over boekjes vol tellingen 

In 't landschap zonder hellingen 

Toch ook de kwellingen 

Over ganse levers 

't verdwijnen van otters en bevers 

't scheuren van weiden 

rui(l)verkavelingen vermijden 

eekhart kuijken 

60 lentes ontluiken 

getekend door de polder 

't kwartet speelde op zolder 

begeerd of beheerd 

bezeerd of geweerd 

enkel de g roenten zijn echt verteerd 

eekhart kuijken 

zijn poldergeest ruiken 

we elke dag 

afgewisseld met een gulkse heideplag 

prof, directeur of veldbioloog 

een gans betoog 

over alles doen en meer 

geen nee zeggen keer op keer 

0 n t ~pct r 111 er E n lrr 1 H 111 · ~ 

Een streepje gepaste muziek ... maar hij k\varn terug . ;cl ,t l•uan r Pr 

dan ooit 
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Marc Leten klaar voor 
de grote sprong , of 
gew oon maar eerst 
verder karteren? 
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Een samenwerkingsverband tussen Polen en Vlaanderen. Ook op het 

vlak van milieubeheer. En worden we toch niet uitgenodigd zeker om 

onze Poolse collega's advies te gaan geven over het beheer van hun 

• ~ti~nale parken. 

Oktobe~ 1 ~OeEen eerste officiële delegatie dus: Alex Ver linden, • Eekhart Kuijken, Mar~n Wermy en ikzelf. We vertrekken voor • enkele dagen naar Polen. Alex' ~as1100rt is niet in orde -of had • hij dat helemaal niet bij- , maar het wordt !nej.in orde gebracht. 

Vanaf de luchthaven van Warschau is het nog 1a:g ~den in een • 
gammel busje door het platteland. Donkere wegen; karren, fietsers 

en dronkenlappen zonder licht; maar toch heelhuids - wij en zij- tot 

het voormalige staatsrestaurant Na de aardappelsoep is er voor de 

vegetariër onder ons een mooi gesneden tomaat met een versnipperd 

uitje. Er heerst nog schaarste. 

De volgende dag wisselen we ervaringen uit met de Poolse beheer 

ders. Maar hoe goed ook bedoeld, wat is de relevantie van onze 

detailkennis over het beheer van één hectare g rote terreinen voor 

de overweldigende natuur hier? Hoe moet het met rijke buitenlanders 

die domeinen kopen om er hotels en vakantiecentra neer te planten? 

Hoe beslis je over zin of onzin van jacht op elanden die met honder

den migreren tussen valleien en hogere gronden? Naast de kolchoze

gronden bewonderen we het kleinschalige landbouwlandschap, 

herkennen minimale bemesting en vrezen voor de veralgemeende 

intensivering van het grondgebruik en de uniformisering in de 

toekomst. Als de Polen het volgende jaar bij ons op bezoek komen, 

begrijpen ze het en is het advies rond. 

Als bioloog die met natuurbehoud bezig is, heb je referentiegebieden 

nodig. Om van te leren, om model te staan. Die zijn er volop in Polen. 

We kanoën op meren in Mazurië. Glashelder water, vol zichtbaar 

leven. Voor ons breekt een edelhert uit het oeverbos en steekt de 

rivier over. Niks barrières. Everzwijnen hebben zich in de oevers van 

verlande vennen gerold, de successie teruggedraaid en zo opnieuw 

kansen gegeven voor al die zeldzame veenmossoorten. Dit benadert 

Polen I GeertOe Blust 

wat we ons van zelfregulerende systemen kunnen voorstel-

len. Maar hoe moet dat nu met de Blankaart of met 't Zwart Water 

in de Kempen? Een blit z-bezoek ook aan dé referentie van de laag

landrivieren, de Biebrza! Eindeloze laagveen moerassen, broekbossen, 

nevenlopen. Praten ove r maaien en begmzen, veronderstellen van de 

hydrologie. We nemen zoveel mogelijk indrukken op en zijn ervan 

overtuigd dat we zullen terugkomen. Frustrerend dat we weer zo snel 

verder moeten.'s Avonds bij een volgend walhalla . Een oud, enigsz ins 

onderkomen statiehoteL We delen de kamers en de g rote, bolle bed

den. Op de g rond een wisentvel, aan elke kant van het bed; om onze 

blote voeten warm te houden. Onwennig en enigszins gênant. De 

volgende ochtend opgehaa ld met een koets en langzaam, statig door 

de velden en over aardewegen. De g rote poort zwaa it open ... we 

rijden/schrijden met de directeur en boswachters het oerbos binnen; 

Bialmvieza. Weer die gemengde gevoelens. Een heil igdom om ontzag 

voor te hebben maar k""Unstmatig op de paden blijven; kijken mag, 

aankomen niet. Dood hout , zwammen, oude berenklemmen en 

harstapperijen. De wisenten g razen niet waar ze dat verondersteld 

worden te doen. Niet alles lijkt onder controle in deze wilde 

natuur. Buiten het strikte reservaat vinden wc wel sporen en in het 

wildpark krijgen we ze uiteindelijk te zien. Onze Polen staan erop. ~!~~~~~~~~~~~~~ 
Planckendael revisited. Stof voor nog maandenlang natuurfilosoferen. ~ 

Elke natuurbehoudbioloog hier in Vlaanderen 
moet zeker om de twee jaar ruimere horizonten 
gaan verkennen . 
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De onv ol pr ezen 
Biologische 

l~aarderingskaart 

Notaboeken vol herinneringen hebben ze, de BWK-kartcerders. Wil 

je die ken nen, bekijk dan de Biologische Waarderingskaart en de 

bijhorende teksten. 

Wat je er niet in terugvindt , zijn de interne com munica tie en de 

fasc inerende beelden van Vlaanderen vanuit de lucht. Voor het eerste 

moet je bij de coördinator van de BWK zijn . Het tweede Jees je af van 

de orthofoio's die gebru ikt worden om geografisch juiste kaarten te 

maken. 
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Cyc letje , cyc l etje aan ReinBrys 

de wand, hoe i s het 
met de bloe met jes i n 

ons land geste l d_ 

Het voorkomen van die enkele bloemen in een berm blijkt vaak niet 

meer te zijn dan het balanceren op een lappe koord. Afuankelijk 

van een broos evenwicht tussen verschillende levensnoodzakelijke 

processen. Gedetailleerde opvolging van de Gulden Sleutel-

bloem wees uit dat, ter voltooiing van haar levens

cyclus, honderden zaden moeten worden gevormd 

en verschillende stadia doorworsteld om tot één 

bloeiende sleutelbloem te komen. Verstoring van haar 

mjlieu kan een niet te stoppen cascade aan effecten 

veroorzaken. Een neerwaartse spiraal die, via 

bestuiving, kieming, vestiging en bloei, als effect heeft 

dat dit vanouds gekende plantje helaas sneller verdwijnt 

dan gedacht. 
Generative adult 

(GA) 

Seedling (Sdl.) 

~G21 
~uvenile (J) 

Vegetative adult 
(VA) 



He ri n nering en I Geert De Blust 

lopend proces 

Vol enthousiasme tekenden we de kaarten. Met dikke viltstift; we 

wilden immers stapsgewijze tewerk gaan. Eerst de grote lijnen, hel 

concept aanschouwelijk maken. Dan inzoomen en uitgaan van de 

ecologische processen -zoveel mogelijk, want niet alle noodzakelijke 

basiskennis is steeds aanwezig. Daarom eerder beschrijven dan al 

tekenen. Een streefbeeld dat, met de nodige instrumenten, kan ver

wezenlijkt worden. 

Maar beleidsmakers willen scherpe grenzen. Het eeuwige dilemma 

voor de landschapsecoloog: hoe de complexe landschappen en eco

systemen opsplitsen in deelgebieden en toch duidelijk maken dat het 

in de eerste plaats de ondeelbare samenhang is waar het om gaat. 

We faalden, de kaarten gaven de verkeerde boodschap. De discussies 

liepen uit de hand en gingen een totaal verkeerde richting uit. 

GRENZEN en BEGRENZEN, niks samenhang ! 

Een moeizaam proces is het, het hokjesdenken doorbreken. Werken 

aa.n vertrouwen, aan meewerken, aan samenwerken. Een Ecologisch 

Netwerk realiseer je niet binnen de oude structuren van ieder zijn 

baronie. Daarom is de uitdaging zo immens belangrijk: evolueren 

we echt naar zo'n ecologisch netwerk, dan betekent dit dat we ook 

effectief op weg zijn naar een nieuwe, open samenleving waar 

verbondenheid centraal staat. Misschien is het daarom wel dat GHS 

en VEN zoveel tegenstand ondervinden ... 

Eekban Kuijken: plan sluit aan bij Agenda 21 van Rio en bij EG·ricbtlijnen 

Groene Hoofdstruktuur moet een halt 
toeroepen aan versnippering natuurgebieden 

I 

Jl 



De min i ster (l i nks) gaat met het IN te 
water . Hier nog de GHS 

storm di cht bii 
' t zinken 
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De nood aan de uitbouw van ecologische netwerken van beschermde 

natuurgebieden laat zich over de hele wereld voelen. In Europa is 

het concept algemeen aanvaard. In Japan is men mi11der ve1·trouwd 

met de idee en in 200 I 1-:wam op het I een Japanse delegatie op 

bezoek om de concrete Vlaamse aanpak voor de afbakening van het 

Vlaams Ecologisch Netwerk, de Natuurverwevingsgebieden en de 

NatuurverbindiJ"Jgsgebieden te bestuderen. Er werd uitgeb1·eid van 

gedachten gewisseld over de Vlaamse regelgeving, de problemen 

en de wetenschappelijke onderbouwing, ondermeer weergegeven 

in de Gewenste Natuur- en Bosstructuur die door het IN werd ge

coördineerd. Tijdens het overleg waren de Japanse flit sen niet uit de 

lucht om vooral niets te missen van de documenten en presentaties. 

Een groot deel werd nadien vertaald in het Japans. Onze GNBS-kaart 

werd in Japan zelfs in overheidsdocumenten gepubliceerd en als 

voorbeeld gebruikt om aldaar een gelijkaardig proces op te starten 

voor de uitbouw van een ecologisch netwerk. 
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De d r i e Hans Leinfelder 

nat u u rp 1 a nne rtj es Universiteit Gent - Afdeling Mobiliteit en 

Ruimtelijke Planning 
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Hogeschool Antwerpen - Departement 

Ontwerpwetenschappen 

Ooit niet zo lang geleden waren er eens drie natuurplannertjes. 

De drie natt1u rplannertjes woonden samen op het Instituut voor 

Natuurbehoud. Op een dag besloten ze gewenste natuurkaartjes te 

maken. Het eerste natuurplannerlje ontwierp een Groene Hoofd

structuur. Het tweede natuurplannertje ontwierp een Vlaams 

Ecologisch Netwerk-eerste fase. Dat was niet zo slim van de twee 

natuurplannertjes, want buiten het Instituut voor Natuurbehoud 

woonde een boze organisatie m Het derde natuurplannerlje was veel 

slimmer dan de a.ndere twee 1 Hij werkte traag maar zeker aan een 

Vlaams Ecologisch Netwerk-tweede fase. 

Snel waren de kaartjes van het eerste en tweede natuurplannertje 

klaar. 

Dat van het derde natuurplannertje nog niet! 

De twee anderen zeiden: 

"Je zou ook beter een GH S of een VEN-eer s te 

fa se maken. dan wa s je nu al klaar !!!" 

"P pph ... als ik dat had gedaan, dan z o u de boze 

o rgani satie mij kunnen pakken !",zeihetderdenatuur

plannerlje 

Toen zongen het eerste en tweede natuurplannertje in koor: 

"Wij zijn niet bang voor de boze organ i satie 

l~ij z ijn niet bang ... 

Ja ja .... " 

Een tijdje later had de boze organisatie - die heette Boerenbond -

gezien dat er natuurplannertjes bezig waren! 

De bond keek eerst naar de GJ-IS. 

" Laat mi j mee p 1 a n n en ", zei de bond. 

"0 h nee." zei het eerste natuurplannertje, " Zo dom ben i k 

ook weer niet hoor!" 

"Wel. dan zucht ik en snuif ik en blaas ik je 

GHS -ka artje zo weg ! !!" 

Phhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh _ 

Nu was het GHS-kaartje helemaal weggeblazen en het eerste natuur

plannertje Uep zo snel hij kon weg en ging naast het tweede natuur

plannertje staan. 

Toen keek de Boerenbond naar het VEN-kaartje-eerste fase en zei: 

" Laat mij mee plannen ." 

"Oh nee," zei het tweede natuurplannerlje, " Zo gek ben ik 

nu ook weer niet!" 

"l~el, dan zucht ik en snuif ik en blaas ik je 

VEN-kaartje-eerste fa s e zo weg!!!" 

Phhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh _ 

Het VEN-kaartje-eerste fase was weggeblazen 1 De twee natuurplan 

neltjes liepen zo hard als ze konden en gingen naast het derde na

tuurplannerlje staan. 

Toen keek de Boerenbond naar het VEN-kaartje-tweede fase en zei: 

"L aat mij mee plannen . " 

"Wel ja," zei het derde natuurplannerlje, " Samen ontwerpen 

we een stev ig plan . " 

"Wel. dan hoef ik niet te zuc hten en te snuiven 

en te blazen en mag je VEN -kaartje -tweede fase 

van mi j gerust blijven! !!" 

Nu waren de natuurplannertjes blij en de eerste twee 

natuurplannertjes hielpen mee aan het VEN-kaartje-tweede fase! 

Nu hadden ze hun lesje geleerd 

En ze planden nog lang en gelukkig! 
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NARA , een Drjr. Ludwig Lauwers 

· weten schapsbe 1 ei d' Lector diverse 

1 i efdes spe 1 hoofdstukken NARA 

gesta1kt 

Tot vier maal toe leverde het vroegere Instituut voor Natuurbehoud 

een NARA, natuurrapport, aan het beleid. "Cijfers voor het beleid" 

staa t in de ondertitel: wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en 

metingen van de toestand van de natuur in Vlaanderen en dit voor een 

gebruiker, die vaak andere redeneerlogica en patronen hanteert dan 

de doorsnee onderzoeker. Wetenschappelijke degelijkheid voor frivoo l 

gebruik? Wetenschappelijke frivoliteit met starre nabestemming? 

De moeite om de hybridisatie 'beleid'-'wetenschap' te duiden, doet 

denken aan de legendarische anekdote als zouden Albert Einstein 

en Marilyn Monroe ooit koppelingsplannen gekoesterd hebben. En 

aangezien in die tijd koppeling nog meer dan nu met voortplanting 

verbonden werd, kon druk gespeculeerd worden over de eigenschap

pen van het nakomelingschap. Mooi en slim klinkt het naïef volun 

taristisch, opletten voor hel omgekeerde klinkt het vanuit de gene

tische logica. 

Gelukkig is een natuurrapport niet aan een genetische recombinatie 

loterij onderworpen. Wetenschappelijke doorstroming ter beleids

onderbouw is een soort voluntarisme dat mits een goede organisatie 

de gewenste vruchten afwerpt. Een geregelde rapportering zoals 

vooropgesteld in het tweejaarlijkse natuurrapport is een geijkt instru 

ment om zowel beleids- als wetenschappelijke meerwaarde te bieden. 

Enerzijds levert de welenschap een aanbod van kenn is, ken nis waar

van de wetenschapper vermoedt dat ze belcidsrclevantie heeft en 

boven de vertrouwde cocon van publicatie uitstijg t. Ik kan me voor

stellen dat een gegeven thema (*) slechts een handvol specialisten 

bereikt via de zogenaamde kwaliteitsvolle wetenschappelijk tijd 

schriften, daarenboven ook nog goed staat voor een mooie foto in 

een populariserend natuurblad, maar dat het pas volop zijn maa t

schappelijke waarde krijgt wanneer dit kadert in een monitoring van 

biodiversiteit, kwetsbaarheidsindica toren, en dergelijke. 

Omgekeerd kan een rapportering dermate maatschappelijk toe 

gankelijk worden, dat kennishiaten voor een breder publiek herken

baar worden. Nieuwe vragen kunnen opgeroepen worden. waardoor 

de behoefte aannieuwe informat ie hierdoor zelf een breder ma:~ t 

schappelijk draagvlak krijgt. 
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Aanbod en vraaggerichte kennisproductie moeten in evenwicht met 

elkaar slaan, elkaar voortdurend opjagend naar een hoger doel. Een 

vraag naar loutere monitoring zonder een doelgerichte aansporing 

lol nieuwe kennisproductie is niet voldoende. Zonder extra impulsen 

dreigt het kennispeil door inteel t achteruit te gaan. 

Dit spel van aanbod en vraag brengt de twee tegenpolen in een 

toestand van een gewenste bevruchting. Zoiets kan in voetba ltermen 

als dubbelpassen omschreven worden, maar in termen van de eerder 

gebruikte metaforen is een koppelingsdans allicht leuker om voor te 
stellen. 

Natuurrapport 1999 

Toestand van de natuur in \1/a,mderen: 
cIJfers voor het bele1d 

....,... .... ~, 

Natuurrapport 2001 
uil&~ktf \fl1i~ 

Toestand \ an de natuur in VldiJnderen: 

npers "'"' het bele1d 

NARAis een voorbeeld van zo'n wederzijds aanspelen van weten 

schap en beleid. Hierdoor zijn een aantal thema's tot een zekere 

maturiteit uitgegroeid. Ze kunnen terugvallen op een solide weten

schappelijke basis en een breed maatschappelijk kennisniveau. An 

dere thema's zijn nog jonger, meer aarzelend in het liefdesspel. Als 

lector had ik het voorrecht om een paar van die opkomende thema's 

te volgen (•). Om dan ook vast te stellen dat het leerproces vaak zeer 

efficiënt verloopt: menig lelijk eendje is tot een prachtige zwaan 

uitgegroeid. Dit laat de wetenschap toe een hoog niveau te bereiken. 

Met genoegen dit te mogen staJken. 

Natuurrapport 2003 

Toestand van de naruur m Vlaanc:Jeren 
C!JfetS \o'OI:r het beletd 



uit een · m euwsbri ef I Lowie Van Liere 

rlemish Nature Report. The FTemi'h '"''''"'' foc '''"'' ''"''''''''" (NARA) ''''' me if 
theY wece ,TTowed to "'' ''''' '"' ''''"' fcom ooe of my Rl'M· 
cepoct,. 1 ''' delighted to be ,,,;ted by the FTemi'h "'"''''' of the 
,,,;coomeot. '' the ooe '"' ooTY · ,T;eo·. '' th• P''''"'''''" of the 

·rl emish Nature Report ' . 
Th• '''''"'''''" of the '''"'' Repoct ''' '" ,,,mpTe hoW to 
''''''' P"blio ,tteotioo . All P'''''''''''· m,oy i'"'"''''''· T,, 
polioY•'''''· '''''' gco"P' · the "'"''''' of the ,,,;coomeot '"' "'' 
ooTT'''"' fcom the Fedec'T Go,ecomeot. th•Y '''' ,TT P''''"' · Thece 
wece high·Q"'Tity. ,;mpTe ,od cT•'' '''''"'''''"' oommeoted bY ' ' ''' 
f,ooy. ,boet ,

0

d ,,,ppy p"ppet pT,yec. The T,ooh ceoeptloo '''''''''' 

(with ' \imited footprint') was unique. 

NATUURRAPPORT '89 

denk eraan dat we afgesproken h 
over een eerste nota adden dat 

aanpak en baalb 
voor de drie 'opd are vraagstell' rachten' van h mgen , , et natuurrapport 

voor 01.12.1997 b" E IJ ckbart moest zijn!! 

neem initiatief z dragen en d odat we als gro 
afspraken ::~~::iedt.de ~o~ega'se;ij~e ~:::~ubnnen 

' Ie mtemdelïk IC aan de 
kunnen opdraai!n.voor alles zullen 

Wachten 0 D p odo zal niets opl everen 

een nat uurrapport schrijven . zeker het 

eerste (1999 -sic 
moeite l. 

kost toch wel wat 
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'Zijn dat nu de Gulkse putten . .. 
(die vrouwen toch!)' 

'Nog zo'n Nara·avon 
turier . . . kan er ie 
mand mij komen halen. 
ik kan niet zwemmer' 

' Dan gaat ge eens als 
niet-wetenschapper 
(ik bedoel niet
bioloog) de natuur in 
en hebt het al direct 
vlaggen' (Nara in de 
Kalkense Meersen) 



Duimen voor de Natu urpunt 

duinen dankzij 
wetenschappel ijk 

onderzoek 

ont gardé 
arce\leS qui · r tout 

\ es dernières p . t. f i\ fa ut ag1 
Pour sauver de leur aspect prim1 1 ~ e \ es cultures. 
quei que peu . I ·on n' Y prend gar c.ar rières . \es . 

· Car S1 f \eS t 1 de suüe . · ns de er. et 'a généra 10r les cnem1 ni I 

\ es usines . . ntêt tout enva . \ittorales . 
. ,, as . - auront b1e '•• s 'es dunes 111 1 1 . t ne 11 er ra p 1"' 

1 jammer genoeg werd deze noodkreet van Jean Massart in " Pour Ja 

Q u i nou S 5 u 
1 

proteetion de nature en Belgique" in 19 12 niet aan hoord en zou het 

nog tot begin jaren '90 duren vooraleer er een maalschappelijk 

draagvlak kwam voor het stoppen van de teloorgang van onze mari

tieme du inen. 

Dil volmachtdccreel zou wellicht nogjaren op zich hebben laten 

wach ten (a ls hel er al gekomen zou zijn) , moesten de beleidsmensen 

geen beroep hebben kunnen doen op de welenschappelijk onder

bouwing die onderzoekers als Frank De Raeve en Sam Provoost 

aandroegen mel hun ecosysteemvisie van de maritieme kuslduinen. 

Dil werkstuk vormde een ijzersterke argu mentatie voor hel dcc reet 

waardoor politici de toorn des woedes van o.a. de immobiliënsec tor 

durfden de trotseerden. Waar de Groene Hoofdstructuur faalde, lu kte 

heltoen wel voor het duinendecreet hel decreel werd goedgekeurd, 

de raad van sla te zag dat het goed was, . . . de betonnen vloedgolf 

droogde op, de duinen konden terug ademen ! 

De ecosysteemvisie is dan ook zonder twijfel een van de mooiste 

voorbeelden van hoe wetenschappelijk onderzoek een hefboom

functie kan vervu llen voor natuurbescherming in Vlaanderen. 
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in Meerhout buizen 
intensief overleg voor r 
wordt het té hilaris h d 
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adder s en doedelzakken 1 RaphaëldeCock 

Op 7 j uni 2002 g ing een gespecialiseerd IN-team op zoek naar 

adders in de Kempen. Het team bestond uit Dirk Bauwcns, Sandra 

Colazzo, Hans jochems, Raf Baeyens, Raphaël De Cock en Catalaans 

stagiair j osep-Maria Figueras. 

Het weer was echter koel en bewolkt; dus niet ideaal 0111 adders te 

spotten. Daa rom probeerde Raf Baeyens, in navolg ing van oosterse 

slangenbezweerders, een nieuwe techniek uit 0111 de beestjes te 

lokken. 

Na enkele vruchteloze pogingen werd er noodgedwongen een echte 

specialist bijgehaald 0111 het apparaat succesvol in werking te zetten . 

En 111ét succes: we kregen twee adders te zien! 

ne\1 
c,\ a11" 

\.lp(', 
,1 ef'~' 
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Applaus voor de Natuurpunt 

natuur(studie) ... 
applaus voor de vader 

van de ganzen ! 

Bijna een halve eeuw geleden begon Eekhart Kuijken met de eerste 

ganzen tellingen. Al vlug bleek dat het verhaa l van de vriezeganzen in 

de Oostkustpolder meer was dan een hobby van ' enke1e" vogellief

hebbers. Sinds die winter van 1957 zijn de ganzentellingen uitge

groeid tot een breed maatschappelijk gebeuren dat perfec t de missie 

van Natuurpunt uitademt. 

Het gaat in de eerste plaats om een zoektocht naal" een missie voor 

meer en betere natuur. Kleine rietganzen vormen zonder twijfel dé 

ambassadeurs van de historische permanente graslanden die de 

kustpolders typeren. Ze vormen dan ook één van de beste motivaties 

voor ons om in Damme, Uitkerke, Lissewege, .. . natuurreservaats

projecten te staTten. Bovenal vormen ze, met meer dan 90% van de 

Spitsbergen-populatie die bij ons overwintert, wellicht Vlaanderens 

mooiste symbool van het Natura 2000- idee om Europese topnatuur 

met elkaar te verbinden als een g roene loper voor bijzondere fauna 

&flora. 

Maar het verhaal dat Eekhart uit de polderklei boetseerde is meer 

dan dit. Het is tevens een begeesterend verhaal van ' natuur voor 

ieaereen" . In de eerste plaats legden de ganzentellingen mee de ba

kennat voor nahaurstudie in noord West-Vlaanderen. Vormden en 

vormen ze zo een jaarlijks weerkerende hoogmis voor tientallen wij

will igers die de winterkoude trotseren om dit beklijvende natuurfe

nomeen gade te slaan. Maar de vriezeganzen enthousiasmeren anno 

2006 meer mensen dan ooit te voren: Natuurpunt en hetinstituut 

(thans dus JNBO) slaan reeds vele jaren de handen in mekaar om via 

ganzenwandelingen vele duizenden recreanten kennis te laten met de 

vriezezanzen. 



Tijdens onderzoek naru· de habitatbinding van kopvoorn in laagland

rivieren kampeerden onderzoekers van het Instituut voor Natuur

behoud in 1997 heel wat dagen langs de Grote Nete in de Antwerpse 

Kempen. Een aantal kopvoorns die uitgerust waren met een minia

tuur radiozender, werden gedurende verschillende 24- uren cycli 

gevolgd. Zo ontdekten ze tot hun verbazing dat kopvoornvrouwtjes 

voornamelijk nachtactief zijn. 
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Verbazing onder water 1 JohanCoeck 

In opdracht van AWZ, afdeling Bovenschelde onderzocht het visteam 

van het Instituut voor Natuurbehoud in 2002 de mig ratie van vissen 

tussen de Zeeschelde en de Bovenschelde. Groot was de verbazing 

toen bleek da t in de winter en in het vootjaar honderden rivier 

prikken vanuil zee de Bovenschelde trachten te bereiken, op zoek 

naar geschikte voortplantingsplaatsen. Ze komen ech ter grotendeels 

vast te ziHen onder de getijdenstuw van Merelbeke. Slechts een heel 

kleine fractie(< I %) van de trekkende populatie weet via de ver

schillende scheepvaartsluizen stroomopwaarts verder te mig reren en 

geraakt tot aan de stuw van Kerkhoven in de Bovenschelde. Met een 

ambitieus project om alle stuwen te voorzien van grote vismig ratie

doorgangen wil de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zee

kanaal NV het herstel van trel-.·vissen in de Schelde nieuwe kansen 

geven. 

Onderzoekers van het 
voor Natuurbehoud halen een 

d _, t uvi var 
schietfuik op ondet . 

dP tl vfnsrl1elc\e . 
OudenaardE' op -
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Ins tituut voor Natuurhehoqd· nietjedereen bljj m et vcrbuizing 
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I!Dopllkot,...ti,.IJtN•tO,cc 
.... ~ ... •a..rau11 tll 

«We zijn het beu in f 
HASSELT.- H~t .,...l'l~nscluJpp~· 

lijk fHNOnul \'Clll liet ln.rtituu.t voor 
NaruurklrOMJ eist un menswao.n:li
~e huisvtsting.!H wetrnscluJp~Xli}h 
Instelling \'an de Vlaamse Gemun· 
schap is sintiJ /raar oprichting, acht 
juar gel~dtn. ond~rgrbrocht in het 
luuruitjeaan de lcinJel'l1tHrderij ''Q.If 

Kiewir. D~ ::;rvenl.:oppige ploeg \'all 

weleer Is uitgegroeid 101 unI tam \'On 
~·eem~ mensen. Hd pand ( tigtildom 
\'all de nad) is re kltln en bo\-enditn 
door ~~rkrotting Ollgeschilcr. Hel is 
ni~t toe•·u/lig dal het penon~rl p~
cies tijdens de:e V/anmst \Vtle-n
td•apsweek mtt ::.ijn gri~en naar 
buitelf trudr. U moke"TJ er gun ge
htim mn dar ::e he-1 liefst in Bnusel 
wllltn:,iuen. 

In 1986 werd coke.l een deel Vllll het ge. 
hjkvtoe.n v:~n het bsteehjc in orde ge-
bnchl Door de. forse. aangroei v211 hel per
soneel moest me.n noodgedwoncen een 
toevlucht toeken an verbotJe lotolim van 
hc1 p;tnd. Oc.sui PDcllocb..: tOe lonlen. 

ciacnJijt: knaipbolt:)CS.lijn re.sc=hetctm._ 
fqxnl Unoa.. Ht:t reaent binac:n doar bo 
pOUC:raJTIIm C11 ckwnCD bij vnakou111Ud! 
het niet w:umcT dan df Jnden. Door de 
schouwtn drinam "·etrJnUidaappucn ro 
de.lobka. In de. kelder. die acbnnkt wonlil 

~ 

:als e.tperimem.ecr- en st«banuun.c.. ~ • 
men bnen hun JOOac:o wnpen We. u_;cse. 
weekends bo\"nlt.hm ck bure:lus o~ 
halen. Ook: de WIII~Voorur:ntn,ea blal 
tt v.'Cnscn over. \':a:ak t'Onp er cru .stolnk.. SI 
hel gebouw_.. De ldenw: tnw.,-e~unc!IOOI* 
helimatuutook: omheelw:at~urba 
en der in oni\'enudtenop lc ~cclka. 

Brussel 

:b. v.L. tb -IA-i) I 9v 



~ZOUDjOdÏCU.Î.llCvoera\, vermitshcllN 
op oen centrale loltalie in Bnwc:l thu~ 
boan. Kuijkcn: •Het dteddc nid veelol 
dea romer Z2lCn we al i.n BNUd. maar 
Luaburp lobbywerk '11k dur een stokje 
"_., . 

031 ck huurpnJK.n tn Bru:ud te hooi; 
zijD."'ouftKuijkenwcg.: ·BiJecn~vaue 
VIII het Ktewtts k.utcrltje aJU de prij'li ver· 
Jdijlt.arzijn. Yancutlunbwpepohllekc: 
hodc wordt CIIOk hd d«enlnligne.arp
mau ~bnukt.ln ans ;evlll pat hc1 niet om 
d«:enU11.Ltsaue.. maar om een vtrb.ulnins
Da'ftltr:tiWI:Ue tS 31'1~. m:ur niet 
voor een dimst die oveT tul Vlundr.ml 
vddv>ert ~mdu en nauw moet aaru.lultm 
tftJde xinuntstraOe tn Brussel.• 

utttondennJ VVI cr:n vroo,.. uh Lim· 
blq komen de JO ~tmschappe:lij'r.c me-

V'OOr1.tuttdestrrdcvanGcnt.. 
~en I.Lu,-en. Bij de tien tmmi· 
~ en ~int~ltve pcnoncdslc:dcn 
~ et een vijful Umburzus. Kuijkcn 

toedu zij problemen hcbbm met een 
H.Jj plett ervoor om te onderr.ockm 

of dtlc: mensen tn andere dJCIUten van de 
V~Qmsc Gernecrud1ap kunnen worden te· 

a.tcld.. LG. 

Waarom moet Instituut voor 
Natuurbehoud verhuizen? 

HA.SSELT.- •H~t is nu aan d~ 
Umburgst parltmLntainn om. 
o~r de par11jgrtnzm llttn., op re 

l , )"' JcomLn voor het behoud 11an het In
'~ •Oo srituur voor Natuurinhoud op Mt 

domtin van Kiewit Htt stad.JIH
sumr WUt Has.sdr heeft al het mo· 
&tlijh gedaan.• D<JI ltgdtn dt 
Hasse.lt.sc sc~ntnJatJit Cuppens 
en Mie/ Flossy t~rijdag rijdem toe 
fHTSCOn/tnnl~. 

•Minister 'IOOr Lufmilitu De 
Botstlier l.lll wel z.jjn mltnm htb
~~~ om lrtllttJrilllwt naar Bnustl te 
~mu~tn.I1Ul4rhct is spijtig datwt 
nog altijd niet officieel op dl! hoog
te zijn gtbradu.• ~Mti:ttn ze op. 

In è~n · rttibi~ veritldt Eêk.hart 
Kuijkm. direCtrurWlll Mr /Îutiruuz, 
dat hij altijd upli<i<t guuld /ruft 
dot ht:t Instituut in fiD.!Stlt niet cm
traal gtnCHg gtltgtn is. 

De inemlic ._.Oe BICSdier om hon ltat.l
tuut te verl'luilltll, t.-.m cntelc wd:cn &ek
dm aan k1lic:hl . umt.wa li.Jttrvu.- uihlj 

aan de lnlerpellcrmdc HlSKille volksvcttc- bydbadomdepl.anoencrdoor tebijam.dan 
pwoordip:r Eddy Scb~ Vorip waadebouwnuaf.-Udt.tsdeiCbepcocn. 
dil'ddq peilde J.:qua Vendtrincb. nou 
btoe patiJJCnocK van De Baaeller. htde ae· 
meenterud nurde lnspMI\lnp dk Huseh 
aedaan heef\ om het Instituut te bdxukn. ScbJttereod 

------------====~---------~--~~ 

Ht!l JHrfOnf!tl 1-'Gn her htstilWil \'OOr Nmuu~houd wU Wt'R uit ht'l 
luutt!r.ftjt in Kiru,it t'n t'ÜI t't'll llleltnl'Ol.lfdiJtbui.rt•t'JriJrs. ( Fmn: J.R.) 

Instituut voor Natuurbehoud 
verhuist toch naar Brussel 

8ASSEL'li9RUSSEL- Het lnsriruut voor N11uurbehoud ver· 
"" hulS( nu lOCh van Kiewit naar Brussel In de vori,e Vl»JJ~SC re~c
~ nn&hadooktocnmal.iJSP-m.inister~Baudic:r plannen mdie nch-

lm&- Maar die in taltie swiae IOeD op bijzoockr tw:Yi' '«UZel. onder 
~ meervaoCVP-volkJve:nqmwoordigcEddy Sdwermans. Ook nu 
0 tt&t de pattijJeQOO( c:n collep vu minister Oemec:ster. ~ Kd-

l.r'\ ~~~hssin";..::.':c~,vanhaarvD~X-
gangc:ru.h~ zo luidtbet bij hetkabinet Ocmec:sla. •De Bat-

r 5etierbaddeadrninis:lmleopseclra&enomcWdouierYOUcdig ~'OOI' 1 

te berddcn.. Nu das gcbcwd U.. hedt mirtista DerDecster de nieuwe 
buurovc::ree:ak.onut~HetlnstiwutWduook..opuitdruk· l 

".u l.;elijke~'T'U.S van depcnoneelsleden zt:lftroowent. bmnenkon vc: r-
J huiz.ennaardeKliniekstr.u.ttaA.odt.rk.chL• 

.J YeS~~~~~e:~~~~~~~~n~ I 
beslis.sina door tt: "CICfal waarin hun voorpngen Sauwc:n!. en De 
BaLCC!Iern.ietrehOO.zijn Wat tUl de reendijktvader \"m bet Y'C'I'· 

J ~~~~r:=t~&~=~==:e:~~ 
~ :~J~~f=?~ Yerbuiz.in;. de V1umK Miheum:Liluchap

~ ~ 
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op het IN lop en de meningen 
uit een 

Vo/ge11djaar foeter! 

vlooie n bes trijden 



de natuurtuin met zijn bedenker verhuis 

Kiewit t erras 
. het nieuwe gebouw en 

open1n9 van . . Kelchtermans 
. ar IN mlnlster 

10 Ja • . 
schildert enthouslast 

kliniek tra 

en ztlfs plaat voor een 
rr i e u vl t:. nat uur u i n 
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10 jaar IN -buurschap 1 LucGoeteyn - MiNa-Raad 

Oktober 1995. Op de bovenste verd ieping van een kantoorgebouw 

aan de Sterrenkundelaan bij de Madou zit een groepje gebogen over 

een inrichtingsplan van een gebouw. Hel wordt avond en hel pano

rama over de net aangestoken lich ten van de kleine ring is prachtig. 

In de verte zijn de contouren van de basiliek van Koekeiberg merk

baai' tegen een snel donker wordende avondlucht. 

r n r Lht q n rnJ et H dJt rebruw 
i n d t Y. 1 i n i e ~ st a .:1 • " probeert nog iemand. Opnieuw volgen 

de argumenten over de voordelen om toch maar naar Kuregem te 

trekken. Hel zijn er veel: een lichte voorkeur van hel kabinet van de 

milieuminister, een uiterst aantrekkelijke huurprijs, de nabijheid bij 

een groot station, een wat verpauperde wijk die naar alle verwach

ting zwaar gaat 'boomen' als gevolg van de komst van de Eurostar

terminal, ... Maar de meest doorslaggevende reden is ongetwijfeld de 

verwachte synergie met het gerenommeerde Instituut voor Natuur

behoud. Dit veelgeprezen cenh·um van Vlaamse kennis inzake na

tuur, landschap en biodiversi teit verhuist immers eerstdaags van het 

marginale Kiewit naar de trots van voetballend België: Anderlecht. 

Na veel heffen en leggen hakken ze de knoop door: een verdieping 

in gebruik nemen boven het Instituut van Natuurbehoud is een ge

weldige opportuniteit. Het za l de uilstraling en geloofwaardigheid 

van de MiNa-Raad als adviesorgaan voor milieu en natuur zonder de 

minste twijfel ten goede komen. En de inhoudelijke kruisbestuiving 

tussen de medewerkers zal zeker leiden tot een wederzijdse 

kwaliteitsversterking. 

Enkele weken later trekt een groep mensen van uit de Sterrenkunde

laan naar de Kliniekstraat voor een plaatsbezoek. Het IN heeft er 

enkele weken geleden zijn intrek genomen. Intussen doel wel het 

gerucht de ronde dal het Instituut al meteen beroofd is van een g root 

stuk van hun computerpark, maar dat is ongetwijfeld een indianen

verhaal. Het plaatsbezoek valt geweldig mee. Alle medewerkers van 

de MiNa-Raad zijn meteen overtuigd van de intrinsieke kwaliteit 

van het gebouw. De fysieke confrontatie met een firma die volop 

bezig is met het installeren van een beveiligingsinstallatie neemt 

de laatste bezorgdheid helemaal weg. "o ~ é. hier gaan we 
v o r " is een unaniem gedeeld gevoel waarmee de g roep weggaat. 

Hel extreem geval van verkeersagressie waarmee ze meteen daarna 

geconfronteerd worden en de handtas die één van de dames onder

weg nog is kwijtgespeeld, heeft daar niets aan veranderd. 

10 jaar later is dit gevoel op de bovenste verdieping van de Kliniek

straat nog steeds uildrukkelijk aanwezig, alle ironie ten spijt. Een 

krakkemikkig voetpad en een af en toe haperende verwarmingsin 

stallatie hebben niet kunnen verhinderen dat de MiNa-Radezen 

steeds bijzonder g raag vergaderd en adviezen geschreven hebben 

boven de hard werkende IN-ers. Dat waren er zo veel (en die heb

ben zich in 10 jaar tijd nog eens sterk voortgepla.nt ook) dat de 

bovenburen het snel hebben opgegeven om alle IN-ers persoonlijk 

te leren kennen. Met excuses voor de IN-er die zich daar zou aan 

gestoord hebben. Maar het gevoel van goed nabuurschap (IN

buurschap dus) is zo sterk dat er toch een band gegroeid is. In die 

mate zelfs dat als het even kan, de MiNa-Raad dit in de toekomst zo 

wil houden. Die toekomst is momenteel nog wal onzeker, zowel voor 

hetiNBO (want daar moeten we nu over praten) als voor de MiNa

Raad. Maar geen MiNa-Raad-man of -vrouw heeft de beslissing van 

10 geleden ooit betreurd. En dat zal - zeker weten - ook binnen I 0 

jaar niet het geval zijn als !NBO en MiNa-Raad de kans krijgen om 

hun LAT-relatie op een andere plaats verder te zetten. Hopelijk in een 

nog mooier en nog 'groener' gebouw! 





641 

Herinneringen van de 
VLM aan het IN en !BW 

, ~ 

In de afgelopen jaren waren het IN en het IBW vanzelfsprekende part

ners voor de VLM bij al wal met ecologie, bos en wild Ie maken heef1. 

Wi s t je dat: 
een 1ele reemN- en 

doorgeven aan ae 

overlegvergade1·i ngen. 

W-experten al hun kennis kwam 

-ecologen op onze vakinhoudelijke 

Ook op onsjaarlijks velaprachcum voor ecologen, al dan niet 

samen metae h drol e konden we al menig bioloog en 

liyaroloog van het IN striKken om ons ter plekke de knepen 

van bet vak te eren. Dat wer:d niet alleendoor de ~-ers 

zeer geapprec ieerd~ et maakte alvast een IN-er warm voor 

het iaee om <op het IN ooiC af en toe dergelijke praktijk 

woilibopsJe organisere ' . . . Dat we op 't laatste practicum 

zonde· problemen het bij ons ontbreke.ndeJnateriaal van het IN 

moe 1ten lenen zoals wa erlëi en GPS vonClen we ferm! 

eel wat -ers en IN-ers een gemeenschappelijke studie-

verleden hei:Jben, wat de verstandhouding zeker ten goede 

komt . ..HoeJamje anders de_recm:dpoging diepteboring 

verklaren vanJ2irk.ll. bjj beunstaller en van llet grondwater

meetnet in natuurinrichfingsproject Bospolder? 

we alfijà wel bij femand teredit lcunnen voor het beantwoorden 

vanlasti.&!: praktijkvragen hef helpen 15ijschaven van monito

ringmethodes het mee dromen over een op maat gemaakte 

'inboveg'voor invoer en verwerking van vegetatieopnames, . . . 

danhij een aantal oJ1drachten van de ~. zoals de studies 

"OptimaliSeren en meetbaar maken van de ecologische in -

br in de ruil rkaveling ' en "Een toetsingskader voor 

Natuurontwikkeling in Vlaanderen" een aantal waardevolle 

deskundigen gedurende een geruime tijd bij het IN aan de slag 
kon blijven; 

de VLM geïnteresseerd is in bestaàilde ecologische gegevens bij 

hef uitwerken van haar projecten en dat ze daarvoor kan terug 

vallen o fauna-, flora - en Watergegevens uit de databanken die 

o het IN wordengecentraliseerd. In ruil _proberen we al onze 

eigenwaarnemingen naar diezelfde databanken door te geven; 

er neel wat wede~dse stuurgroe~n en overlegstructuren zijn 

de natuurverbindingsgebieden; 



o vraag van de mestbank de BWK prioritair is geactualiseerd 

in de bestemmingen uit het mestdecreet; 

er heel wat over::en-weer gemaild en vergaderd is voor het 

leveren van denooigein pufvoor het NARA; 

ze op he0t( niet te ersmaden recepties hebben na een 

studiedag; 

door het niet in te tomen enthousiasme van bepaalde personen 

van net 1N voordrachten al eens hopeloos over tijd kunnen 

gaan; 

we op hej !BW ki)nden re enen bij de niet altijd gemakkelijke 

l[lUTlenwerlcing met bepaalde wildbeheereenheden in 

inricn~projecten; 

we heel goed weten bij welke vrouwen op het !BW we moesten 

zijn voor advies en onäersteuning bij gebruik van autochtoon 

p antmateriaal; 

We öeàanken beiae instituten van harte voor alle hulp en 

hopen o_p een minstens even vlotte samenwerking met het 

nieu~INBOI 
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Herinneringen van de I VLM 

VLM aan het IN en IBW 

Nog een anekdote: 

Begin 199 1 g ing de voorstudie van start voor het " V 1 aam s 

I mp u 1 ~pro g ra rnma Nat u u ro n t wikke 1 in g " .Met drie tijde

lijke krachten van de VLM stonden we in voor het inventariseren, 

beschrijven en prioriteren van de noden inzake wetenschappelijk 

onderzoek in Vlaanderen ten behoeve van nal'uurinrichting. Het was 

in het begin van de jaren '90 hoegenaamd geen eviden tie dat uit

gerekend de Vlaamse Landmaa tschappij, die bij de naruursector de 

stempel droegvan "administr tie van de landbou\v 

sec tor", deze opdracht kreeg. Logischerwijze g ingen we onze 

wijsheid halen bij de administraties voor natuur en voor bos, bij de 

universiteiten maar ook bij de toenmalige instituten voor natuur

behoud en voor bosbouw en wi ldbeheer. Hoopvol !'rokken we naar 

wat voor ons de uithoeken van Vlaanderen leek: " Ki ew i t " bij 

Hasselt , en Geraardsbergen. 

Het IN bestond toen vijf jaar. De "v i 11 a" waar men ons in Kiewit 

verwachtte zag er van buiten nog behoorlijk uit. Binnen bleek de 

situatie minder gunstig: de bovenverdieping was bouwvallig ver

klaard, wat niet wegneemt dat daar toch een deel van de "crème 

de 1 a crème " van het Vlaams onderzoekspotentieel zijn ding 

zat te doen. In die rijd was de personeelsbezetting van het IN nog 

veel kleiner dan nu, en bestond het wetenschappel ijk personeel 

hoofdzakelijk uit voormalige assisten ten van de universiteiten . Dat 

weerspiegelde zich ook in het jaarprogramma van het IN, dat voor

namelijk een verzameling was van voortgezette onderzoeksender

werpen van de verschillende personeelsleden. Er bestonden ook 

verschillende "scholen" binnen het lnstil'uut, die voor een deel de 

weerspiegeling vormden van de strekkingen in de respectievelijke 

Al ma Mater van de onderzoekers. Het leverde een boeiende en bij 

momenten h ilarische discussie op over het soort van onderzoek dat 

inhet "Vl aams impulsprogramma natuurontwikkeling" 

moest gestimuleerd worden. 

In Geraardsbergen, in het IBW, heerste een totaal andere sfeer. We 

werden door de toenmalige directeur ondergedompeld in de wereld 

van populieren en lucifers, en vroegen ons bij momenten af of het 

impulsprogramma natuumntwikkeling wel het kader was om de 

" ver ede 1 in g van pop u 1 ie ren" te gaan financieren. Gelukkig 

was het !BW veel meer dan dat, onder meer in de buitendiensten, en 

werden de thema's voor wetenschappelijk onderzoek in de loop der 

jaren nog meer verbreed. 

Het Impulsprogramma Natuurontwikkeling werd een succes, en 

fungeerde jarenlang als de kapstok voor zowel de beleidslijn as ë!è 

financiering van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van 

natuu rontwikkeling. Beide instil'uten hebben daar intensief aan 

meegewerkt, en hebben er uiteindelijk ook voor een stukje hun 

huidige programma's en personeelsbezetting aan te danken. 



What's INBO .. . ??? 

Zàl wel blijken .. . 

Héb vertrouwen .. . 

PS: zoek de fout 
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Herman Dierick:x, freelance redacteur 

herman .dierickx@telenet.be 

Als ex-kabinettard heb ik het altijd een voorrecht gevonden met de 

mensen van beide ex-instituten (IN en IBW) te mogen samenwerken. 

Intussen kan ik me nauwelijks nog een leven voorstellen zonder het 

onvolprezen Natuurrapport Tegelijk heb ik al zoveel documenten 

of publicaties van het Instituut doorgenomen dat ze een permanente 

database vormen voor mijn dagelijkse bezigheden. Prachtige uit 

schieters in dat verband vind ik zeker de Broedvogelatlas en de stu

dies rond inheemse boom- en struiksoorten, evenals de inheemse 

rozensoorten, de websites. Schitterend monnikenwerk! 

Het was voor mij duidelijk dat een groot deel van de natuur- en bos

kennis in Vlaanderen aanwezig was en is in of rond de instituten. 

Hopelijk moeten we vanaf nu dat onderscheid - bos en natuur 

nooit meer maken als er een verband is met het nieuwe Instituut of 

de Vlaamse administratie. Mogen beide begrippen vanaf nu één en 

ondeelbaar zijn, net als het nieuwe Instituut. 

Bij deze een pluim voor iedereen die zich in het verleden en de toe

komst inzet voor meer en betere natuur in ons verstedelijkt gewest. 

Moge het nieuwe Instituut dé referentie blijven als het gaat over we

tenschappelijke informatie in Vlaanderen. En dat de samenwerking 

met de natuurverenigingen, de administraties, de hele Vlaamse be

volking en 'het buitenland' (waaronder ook Wallonië) optimaal kan 
verlopen. 

Succes toegewenst 
A11e 



!BW . en INBO : 
IN. het i s . of over wat . . 

kunnen ZlJn . zou 
kje nuchtere 

Een stu poëzie . 

Van Reeth Wouter "leen 

I 
Anik Schneiders .. - i ebeewee 

Roepen over nieuwe taken 
11aar toch niet teveel raken 
Aan de oude bezigheden 
Uit het heden 

Voorzichtig op zoeK 

naar nieuwe structuren 

Maar met een oude ondergrond 
En met de oude bonzen 

Maar laat het gonzen 

Dat we de horizonten afturen 
naar nieuwe Oude gebouwen 
voor de oude trouwen 

De buitenwereld kiJkt toe 

Steken ze het beleid een handje toe Of stoppen ze 

Oude Wijn in nieuwe zakken 

Bakken geroddel 
Maanden gebroddel 

We) of niet en wie of wat 
Enthousiasme wordt terug mat 

_ inboo 

Maar dan 9aan we feesten 

Afscheid 1 ieren van de Oudp b"eote•J 

'' ''eh '"kijke, "'" die <He",., ' '"' De INBo duizendpoot 

Invasiet of een zeldzaam ro~ 
Eigenzinnig of in de Pas 

Uitroeien of nieu1ve mensen t>oeien 
En uiteindelijk toch verder Clroti;on 

We Zullen nog even moeten warhre, 
lot na de Oude Pachten 

En het weenverk van extet'ne krachten 

Om te kijkeo Wo;, de d"'""dpoot ''" l"'deo 
En natuur in de toekom s t za 7 s tra n de 11 
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Het is de nachhnerrie van elke sollicitant: op tijd moeten zijn voor een 

gesprek en de weg niet vinden! Het is velen overkomen in Geraards

bergen. Het !BW, AMINAL, het M.inisterie van de Vlaamse Gemeen

schap ... het hielp allemaal niet als je de weg vroeg. Maar de vroegere 

stekskesfabriek van UNAL, die wist iedereen natuu rlijk wel liggen. 

Het !BW in Geraardsbergen is historisch verbonden met de lucifer

industrie. In het boek 'Tot de laatste lucifer•• wordt beschreven hoe 

het Instituut voor Populierenteelt in de schoot van de 'stekskesfa

briek', deUnion Allumettière, tot stand I..'Wam. 

DeUnion Allumettière werd in 1912 opgericht en was een fusie van 

verschillende luciferfabrieken. Het merendeel vru1 de fabrieken lag 

in de streek van Ninove en Geraardsbergen, maar de administratieve 

zetel was in Brussel. De fusie kwam er uit vrees voor de Zweedse 

fabrieken. In de jaren '20, de topjaren vru1 de luciferindustrie, werd 

de productie reeds gecontroleerd door de Zweden. In J 929 kwam het 

tot een fusie tussen de Union Allumettière en de FBA (Fabrique Beige 

d'Allumettes). De narun UA werd behouden, maar via de FBA was het 

bedrijf toch in Zweedse handen gekomen. 

De site aan de Gaversh·aat was er toen nog niet. Voor de bouw van 

deze gloednieuwe fabriek werd 25 ha g rond langs de Dender in 

Overboelare (Geraardsbergen) aangekocht. De fa brieJ.ssgebouwen 

werden tussen 1939 en 1945 opgetrokken. Het onderzoeksinstituut 

en de vi llawijk op de heuvel werden pas na de tweede wereldoorlog 

afgewerkt. Het adminish·atief gebouw kwam er a ls laa tste bij . Tot in 

1966 telde UNAL meer dan 1000 werknemers. In de jaren '60 ging 

de stekjeseconomie er echter definitief op ach teruit. De komst van de 

aansteker zorgde ervoor dat de lucifer geen toekomst meer had. Er 

volgden nog een aantal reorganisaties. Zo werd de UA de NV UNAL, 

later de NV Union Match en uiteindelijk Swedish match Belg ium. Het 

mocht allemaal niet baten. Na 150 jaar Belgische luciferproductie 

kwam er in 1998 definitief een einde aan. 

H t t I BW en de I Geert Si oen 

luriter ... 

Het Instituut voor Populierenteelt werd in 1948 opgericht. De 

voorloper van het !BW voerde onderzoek uit naar de groei en de 

stami..'Waliteit van populieren, die als basisgrondstof voor de lucifers 

dienden. De Deen Muh le Larsen werd in 1949 de eerste directeur. In 

1963 breidde het Instituut uit met een hoevedomein van bijna 30 ha in 

Grimminge, de huidige boomkwekerij (+ natuureduca tief cent rum De 

Heli:ll). In 1970 werd Larsen opgevolgd door Victor Steenackers. Dhr. 

Steenaekers maakte verschillende reorganisaties mee. Het Instituut 

werd onder zijn leiding overgenomen door de overheid en werd in 

1976 het Rijksstation voor Populieren teelt. I-lij was ook nog even 

directeur van het !BW, tot )os Va n Slycken in 1993 de fakkel overnam. 

I-l et ondet·zoek spitste zich de eerste decennia toe op de selec tie en 

de veredeling van populier. Begin de jaren '80 ging de aa ndacht ook 

naar andere boomsoorten en werd er gcstart met het veredelings

onderzoek van boskers, els, eik en wilg. De fusie met het bosbouw

onderzoeksstat ion in Groenendaal tot het nieuwe IBvV maakte 

dat het veredelingsonderzoek vanaf 199 1 één van de vele diverse 

onderzoeksobjecten werd. 

Het IBW beschikte de laatste jaren over verschi ll ende gebouwen, 

waarvan twee in het centrum van Geraardsbergen. Het gebouw in 

de Gaverstraat 4 kwam er in fu nctie van het populierenonderzoek en 

werd in 194 7 afgewerkt. I-let gebouw in de Gaverstraat 35 is jonger 

en werd pas recent door het !BW in gebruik genomen. Het dateert 

van 1953 en werd als administra tief centrum van UNAL opgericht. 

Er was oorspronkelijk ook een dokters kabinet. Op de voorgevel prijkt 
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nog steeds het pracht ige UNAL-Iogo: de vrhree Torches'. Het symbool 

met de toort sen en de verstrengelde UA-letters werd behouden en in 

2005 zelfs opgefrist. 

De !BW-gebouwen werden onder Zweeds bewind gebouwd en dat is 

merkbaar. Net als in Scandinavië zijn de muren zeer dik (en keihard). 

Naar het schijnt was er vroeger ook een sauna maar die is helaas ver

dwenen, net als de logeerkamers . .. Wegens plaatsgebrek, want in de 

loop der tijden nam het personeelsaantal in sterke mate toe. Gaver

straa t 4 werd na 1995 veel te klein. Overa l werden burelen ingericht: 

in de gang, in de logeerkamers (bureau met badkamer[) , in de kelder 

en op zolder. Er kwamen nieuwe labo's, ondermeer voor genetisch 

onderzoek, in vitroteelt en zoogdierendissectie. Er kwam een biblio

theek op zolder, maar ook die raakte langzamerhand vol bureaus. 

Zelfs in de vergaderzaal zat in elk hoekje een personeelslid, terwijl de 

vergaderingen 'ergens in het midden' doorgingen. 

In november 2000 gaf jos Van Slycken een rondleiding in het leeg

staande administratief gebouw van UNAL, dat onder zijn impuls 

eigendom van het !BW geworden was. Na langdurige verbouwingen 

konden in september 2003 de teams 'Bosecologie en bosbeheer', 

'Bosbescherming' en 'Standplaatsonderzoek' verhuizen naar 'den 

overkant' . Sinds die dag zijn er twee 'overkanten', maar het hoofd

gebouw bleef Gaverstraa t nummer 4. Daar bleven de teams 'Wildbe

heer ' en 'Behoud en gebruik van genetische bronnen ' en ook alle 

ondersteunende dien~ten. Alleen het bodemlabo verhuisde in augus

tus 2003 naar Gaverstraat 35, in het voormalige dokterskabinet 

De luciferindustrie verliet Geraardsbergen in 1998. De productie 

van reclamelucifers was de enige die toen nog overbleef en die ver

huisde naar Szeged in Hongarije. Aan de Gaverstraat werden nog 

een tijdje reclameboekjes voor de lucifers gedrukt, maar ook deze 

afdeling verdween. De laatste werknemers van de drukkerij en de 

logistiek verlieten de fabriek in 2000. Swedish match verkocht alle 

eigendommen in Geraardsbergen. Nu is de site aan de Gaverstraat 35 

een industrieterrein met diverse ondernemingen (waaronder het 

I BW). De laatste fabriek uit het verleden was UNALIT, een firma die 

vezelplaten maakte en startte als verwerker van het afvalhout uit de 

luciferproductie. Tot halfweg 2005 werd nog populierenhout aan

gevoerd voor dit bedrijf, maar toen moest ook dit laatste res~e UNAL

geschiedenis de boeken sluiten. 

En nu behoren het !BW en de Belgische lucifer 
samen tot het verleden_ 



Gaverstraat 4 

Nu 

de kweekbakken (achterkant Gaverstraat 4) 
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bouw koepclserre: I 948 

IJroeger 

~--------~----------------------~~ 

serre afgebroken 

Nu 

wat een verbossing ! 



Nu 

de oude notelaar overleeft maar takelt stilaan af, een containerfirma huurt een 

stuk van de voormalige UNAL-parking 

zonder het administratief gebouw, dat pas in 1953 gebouwd werd 

IJroeger 

oude naam: Buizemontstraat, let op de notelaar en het I BW-gebouw rechts 



sa I 

aanleg van de opri t aan Gaverstraat 4, let op de trap in het gebouw 

IJroeger 
serre afgebroken 

Vic Steenackers: directeur vanaf 1970 tot 

I 993, opgevolgd door )os Van Slycken 



De Stichting N.V. Union Allumettière (U.A.) kent zijn oorsprong in 

de oprichting van een eerste luciferfabriek in 1835 door Balthazar 

Mertens. In 1912 volgde uit de fusie van 8 kleinere Belgische lucifer

fabrieken het ontstaan van U.A. met Kari -Erik Hedborg als afgevaar

digd-beheerder. 

Vanaf 1929 ging de U.A. geleidelijk over tot de aankoop van gronden 

in België voor eigen populkrenplantingcn zodat de N. V. in 1963 

reeds 1500 ha in eigendom had. 

Eerste plantingen werden aangelegd met de in België destijds lokaal 

aangeplante populieren, allen P. x euramericana, een assortiment 

van klonen met onvoldoende gekende eigenschappen en gebreken 

(Grijze van Achel, zwarte van Kampenhout, blauwe van Veurne, . .. ). 

Omwille van o.a. verschillende ziekten werden op het einde van de 

jaren 30 reeds meerdere mislukkingen opgelopen in de eerste jonge 

plantingen. 

Op basis van deze mislukkingen voelde K.E. Hedborg al snel de 

nood aan voor een eigen wetenschappelijk onderzoeksprogramma. 

Reeds vanaf het midden der twintiger jaren had K.E. Hedborg reeds 

contacten gelegd met de veredelingsstations Svalöv en Ekebo in Zwe

den en kende hlj de waarde en de noodzaak van dit onderzoek. 

Zo ontdekte Nilson Ehle (Svalöv) binnen natuurlijke bestanden van 

trilpopulieren in 1935 de eerste triploïde varianten met sterk ver

hoogde groeikracht. Nilson Ehle v.-erd toen r eds wereldwijd gewaar

deerd als veredelaar van graangewassen. 

Hij was eveneens de drijvende kracht achter de oprichting door de 

private sector in 1936 van de "Foreningen för Växtforödling av 

Skogsträd" te Ekebo. Ook Swedish Match was bij de eerste oprichters 

en financiers van Ekebo. 

Helge johnson, assistent bij Ekebo, vond eveneens meerdere triploïde 

trilpopulieren terug en verdiepte zich al snel in de studie van de 

polyploïdie veredeling bij bosbomen, zowel bij de trilpopulier als bij 

berken els. 

Op basis van deze in jeugdstadium veelbelovende triploïden richtte 

Geschieden i s van de Vic Steenackers 

N.V. Union Allumettière. 
stichter van het Instituut 

voor Populierenteelt te 
Geraardsbergen 1948 - 1975 

Swedish Match reeds in 1941 - 1942 een eigen centrum op voor de 

massale productie van dergelijke hybriden welke zeer snel in Zuid

Zweden werden aangeplant. 

Ook Syrach Larsen van het National Danish Arboretum (Hörsholm) 

startte, in navolg ing van Zweden, in 1942 met populierenveredeling 

op basis van interspecifieke hyb,;den Populus tremuloïdes x Populus 

tremula. Deze kennis leidde al snel tot de aanstelling in 1949 van 

C. Muhle Larsen, assistent van Syrach Larsen , als directeur van het 

Private Instituut voor Populierentee lt te Geraardsbergen. 

De wereldberoemde 'Scandinavische school voor bosboom veredeling' 

ligt dus aan de basis van het veredelingsonderzoek in België, maar 

uiteraard ook in andere Europese landen . 

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog voerde K.E. Hedborg zijn 

plannen voor een eigen onderzoeksstation verder uit o.a . door de 

bouw in 1946- 194 ï van (de huid ige) gebouwen, serres, labo's .. . te 

Geraardsbergen. 

In 194 ï - 1948 bracht Helge johnson, in opdracht van Swedish 

Match, en in gezelschap van de befaamde Amerikaanse onderzoeker 

Scot1 Pal.liey, verscheidene maanden door in Canada en de Verenigde 

Staten. In de verspreidingsgebieden van P. deltoides, P. trichocarpa, 

P. tacamahaca, P. grandidenta ta en P. tremuloides selecteerde hij 

"plus"-bomen, in meerdere gebieden en voor meerdere soorten. 

Dezelfde hoogw•aardige klonen (=topgeniteurs) liggen nog steeds 

in belangrijke mate aan de basis van het verdelingsonderzoek te 

Geraardsbergen. 

In 1954 kwam ikzelf (V. Steenackers) in dienst van U.A. als assistent 

van Muhle Larsen. Tot 19ï0 kon ononderbroken doorgewerkt 
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worden aan de veredeling van populier. Dit werk ligt aan de basis 

van de wereldfaam die de populierenveredeling te Geraardsbergen 
nog steeds kent. 

Economische motieven binnen de g roep Swedish Match hebben in 

het begin van de jaren zeventig een volledige ommezwaai veroor

zaakt, waardoor zowel de lokale directie van de N.V. Union 

Allumetlière als de directie van Swedish Match beslisten alle 

onderzoeksactiviteiten stop te zetien. 

Na het aanwenden van vele stappen op allerlei niveaus heeft 

toenmalig Minister van Landbouw en Middenstand L. Tindemans de 

princiepsbeslissing genomen het Instituut te laten overnemen door 

de federale overheid (brief minister Tindemans 22 januari 1973). 

Aldus werd het pt;vate Instituut op I januari I 976 opgenomen in het 

Centrum voor Landbouwhmdig Onderzoek te Gent (Ministerie van 

Landbouw) als Rij ksstation voor Populierenteel I. 

Bezoek Michel en Suzannae Ridé aan het Ri jksstat i on voor Popul i erenteelt , 

september 1989 (foto : Dr. M. en S. Ridé , In ra , Frankrijk ; Prof . McNabb , 
University of Iowa : V. Steenackers) 
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Het vroegere private Instituut voor Populierenteelt werd in 

1948 opgestart op initiatief van ir. Kari -Erik Hedborg, destijds 

afgevaardigd-beheerder van het luciferbedrijf N.B.Union 

Allumettière - Swedish Match. 

De opdracht was de selectie en de veredeling te bewerkstelligen van 

ziekteresistente populieren welke bovendien een kwalitatief goed 

hout produceerden voor de luciferindustrie. 

Onder de leiding van de Zweedse bosboomveredelaar Helge 

Johnson werden in 194 7 de eerste genetische basiscollecties van 

Noord-Amerikaanse eliteklonen van Populus deltoides en Populus 

trichoca.rpa geselecteerd. In 1948 werden met deze klonen door 

Helge johnson de eerste gecontroleerde intra- en interspecifieke 

k.ruisingen uitgevoerd. 

Van bij de start werd duidelijk geopteerd voor de 

stamboomveredeling als veredelingsstrategie, uitgaande van 

k.ruisingen tussen eliteklonen van 4 soorten: P. nigra, P. deltoides, 

P. trichocarpa en P. maximowiczii. In september 1959 heeft 

V. Steenackers de laatste relictklonen van de inheemse P. nigra 

opgespoord en met deze klonen in totaal ongeveer 60.000 zaailingen 

geproduceerd. 

Aangezien de eenslachtige, tweehuizige populieren sterk onderhevig 

zijn aan het uitkmisingseffect verhoogt de totale genetische diversiteit 

in zeer kotie tijd van generatie tot generatie. 

De jaarlijks uitgevoerde tientallen k.ruisingen verhogen in aan

zienlijke mate de selectiemogelijkheden. 

De beoordeling van de genetische en de teelttechnische waarde van 

de vele honderden populaties, families en klonen verloopt volgens 

P n pul . E ' n k d n ~ er Vic Steenackcrs 

du111·zalm b ~treder : EPI 

'tJP( dpr 1meU' 

welbepaa lde ct·iteria . Veel aandacht gaat bijvoorbeeld naar de 

aanpassing aan de lokale dag leng te. Ziekteresistent ie, waaronder 

resistentie aan roest en bacteriekanker, wordt beschouwd als één van 

de belang rijkste selectiecri teri a. 

Al decennia lang werd populierenkanker als een onoverkomelijk 

probleem beschouwd voor de Europese populieren teelt. 

In de jaren 1956- 1957 is de Franse fytobacterioloog, Dr. Michel 

Ridé (lNRA, Angers) er echter in geslaagd de bac terie, welke de 

populierenkanker veroorzaakt , te isoleren en te identificeren. 

Vervolgens heeft hij , in samenwerking met het private Instituut voor 

Populierenteelt te Geraa.rdsbergen, zeer snel uiterst beh·ouwbare 

technieken van kunstmatige infecties op punt gesteld. Sinds ruim 

vijftig jaat· wordt deze techniek in gans Europa toegepast voor de 

selectie van nieuwe resistente populierenklonen. Naar schatting 

werden sinds de ontwikkeling van de methode aan het Instituut 

ru im 1.250.000 k-unstmatige infecties uitgevoerd. Het polygenetisch 

karakter van de resistentie maakt dat selectie voor resistentie aan 

deze ziekte ui Iers! betrouwbaar is. 
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Niet plooien . 

G eraa lBVl- e 
r dsbergen 

Prof. Em. Dr. Marc Van Montagu 

Voorzitter van het Instituut voor 

Planten Biotech nologie voor 

Ontwikkelingslanden, UGent 
1991 

Veel dank aan de initiatiefnemers van dit huldeboek. Het geeft mij de 

mogelij kheid om publiek mij n diepe erkentelijkheid en bewondering 

voor het werk van Vic Steenackers uit te drukken. 

Als stadskind was ik gefascineerd door bomen. Misschien omdat er 

in de Kerkstraat in Gent -Rabot weinig g roen te vinden was, leken 

mij de kastanje bomen van de Begijnhollaan en de platanen aan de 

Coupure indr ukwekkend mooi en schijnbaar eeuwig. Een uitstap 

naar het Citadel Park was een feestelij k evenement. 

Opgroeiend werd de wereld meer pragmatisch en prozaïsch. 

Aandacht voor bomen kwam terug toen we in staa t bleken om 

nieuwe kenmerken in planten te brengen door de gentransfer

technologie die wij in het begin van de jaren tachtig uitgewerkt 
hadden. 

Het was immers logisch dat dergelijke technologie bijzonder nuttig 

zou zijn voor planten waar klassieke veredelingstechnieken weinig 

bijdragen. Dit is het geval voor gewassen van ontwikkelingslanden 

omda t er geen enkel veredelingsbedrijf economisch voordeel kan 

halen uit de langdurige periodes van kruisingen en selectie. Dit 

is ook duidelijk het geval voor kruisingen bij bomen, gezien het 

dikwijls een tienta ljaren kan duren alvorens de bomen bloeien en 

bestuivingsproeven kunnen starten. Veel generaties bomen kan 

een veredelaar niet volgen, want dan is hij al gepensioneerd. 

Een Frans bedrijf (Afocel) vroeg dan ook om te kijken of die gen

transfertechnologie kon gebruikt worden bij populieren, dat was 

duidelijk een opdracht voor het opstarten van het bedrijf Plant Genetics 
Systems (PGS). 

Een vroeger medewerker, Marc De Block, dan reeds bij PGS, constru 

eerde de eerste transgene popu lieren, resistent aan een nieuw min-



der milieu-onvriendelijk herbicide. Laboratoriumplanten zijn één 

zaak, maar de ware eigenschappen van die populieren kan men 

alleen in het veld zien. Marc h·ok naar het centrum voor populieren

veredeling, het Instituut in Geraardsbergen waar Vic Steenackers 

directeur van was. Hij vroeg de toelating om die populieren daar 

in het veld te zetten en om te helpen oordelen of die populieren bij 

het opgroeien geen nadelige kenmerken gingen vet·tonen. In die 

pionierstijd waren er nog geen reglementeringen voor GMO planten 

en uit wetenschappelijk standpunt waren er ook geen argumenten 

om dit niet te doen. Hij vertelde met enthousiasme over zijn eerste 

ontmoetingen met Vic. Hij was bijzonder onder de indruk vru1 zijn 

fantastisch observatievermogen en zijn grondige kennis over alle 

variëteiten van populier. Hij was wel wat geschrokken toen Vic, bij 

de eerste rondleiding in de populierenaan plantingen, zijn geweer 

meenam om die rondtocht te doen. Was hij danween verwoed jager 

dat hij het niet kon laten om een konijn of fazant te schieten als die 

plots opdaagde? De realiteit was veel vernuftiger. Vic had al gezien 

dat een bepaalde zijtak van een populier een nieuw interessant 

kenmerk had. Was het een genetische of epigenetische wijziging? 

Toen waren de moleculaire technieken om dit uit te vissen lang nog 

niet beschikbaar. Maar die tak nemen en vermenigvuldigen en zien 

(na twaalf jaru·) of het mogelijk was om die kenmerken in te kruisen 

was zeker een mogelijkheid. Een tak afsnijden va11 een vijf tot tien 

meter hoge populier is wel niet zo een eenvoudige opgave. De tak 

afschieten, was het antwoord vru1 Vic. We zijn allen blijvend onder de 

indruk gebleven van die technologie, die wel een zekere vaardigheid 

vereist. Nu de sequentie van het genoom van populier gekend is en wij 

de moleculaire technieken hebben om na te gaan hoe die gewijzigde 

zijtak geherprogrrunmeerd werd, is het hoogtijd om een sponsor 

te vinden om op die vraag te kunnen antwoorden . De schutter met 

kennis van zaken en met arendsogen is zeker bereid om zijn bijdrage 

te leveren. Die transgene populieren van PGS groeiden er goed, maar 

onder de druk van de goedbedoelende groene beweging kwamen 

er reglementen die het niet langer toelieten om dergelijke transgene 

bomen in het veld te kweken. Het reglement is het reglement , en Marc 

ging, na acht jaar, de bomen eigenhandig omhakken. 

Voor zover ik mij herinner, was mijn eigen eerste persoonlijk contact 

met Vic in het begin van de jaren negentig. Wout Boerjan was zijn 

onderzoek naa r lignine biosynthese begonnen en populieren leken 

een goed uitgangsmateriaal om een voldoende hoeveelheid specifiek 

stamweefsel te verzamelen. Vic luisterde met grote interesse naar 

wat die moleculair biologen beoogden en de hulp van het Instituu t 

voor Bosbouw en Wildbeheer werd zo frequent dat die toch beter 

geofficialiseerd werd. Dat zou ook mogelijkheden kunnen geven om 

gezamelijk krediet aan te vragen. 

Een werhergadering werd gepland om daa rop in te gaan. Ik nam 

mijn wagen en reed met de g roepsleider, Dirk lnzé, mijn huidige 

opvolger, en een bijzonder begaafd en toegewijde doctoraalsstudent 

Jan naar ... Oudenaru·de. Voor mij , die nooit geen streekiocrisme 

gedaan had, waren Geraardbergen, Ronse, Oudenaa rde allemaal in 

dezelfde richting. Wij g ingen het dan wel eens vragen. De autoriteit 

van de Professor was denkelijk al zo g root dat niemand een op

merking dierf maken tegen de optimistische uitspraak van al die 

banen zijn goed. Resultaat op het uur van de afspraak stonden we 

voor het stadhuis van Oudenaarde op zoek naar een telefooncel. De 

mobiele telefoon was toen alleen in het Vene Oosten in gebruik. 

Met een goed uur vert-raging stapten we, toch wal verlegen , bij Vic 

binnen. 

Maar die was onverstoorbaar, onmiddellijk werd er over populieren 

veredeling gesproken, geen schamper woord over zowel non 

chalan tie. 
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Maar het kon allemaal veel erger. De samenwerki ng werd opge

bouwd, g rootse plannen gemaakt, en duidelijk was er nood aan 

substantiële financiële steun. Het was een periode waar de econo

mische regionalisatie verder doorgedreven werd, dus afspraak ge

maakt met de Vlaamse Mjnister va n Economie, Norbert De Batselier, 

om hem de potentialiteilen van ons werk uitte leggen. Op de morgen 

van onze afspraak, in het midden van een week waar ik betrokken 

was bij de evaluahe van Europese programma's voor fundamenteel 

plantenonderzoek, za t V ie geduldig te wachten in het kabinet van de 

Minister. Dat ik vertraging kon hebben had hij al meegemaakt, dat ik 

niet zou opdagen was ondenkelijk. Nochtans was het zo, ik was zo ge

nomen door de discussies op de EU dat ik onze afspraak totaal ver 

geten was. Het onderhoud met Norbert De Batsel ier g ing dus nooit 

door. De gehoopte kred ieten kwamen er niet. In dezelfde periode be

gon de hetze tegen de biotechnologie en de GMO-planten, we kregen 

geen gehoor meer voor dit onderzoek. Overal g ingen de deuren meer 

en meer dicht. Na tien jaar lig ik nog beschaamd wakker van zoveel 

slordigheid. Mjsschien helpt die openbare biecht. In ieder geval Vic 

heeft mjj dit nooit verweten, steeds bleef de goede samenwerking en 

de vriendschap. 

Misschien lnvam dat omdat wij beiden zoveel tegenwind kregen, 

ieder in zijn specialiteit, voor de ve1wezenlijkingen met populieren 

dje wij voorstelden. 

Vic kreeg gehoor in China en Zuid-Amerika voor zijn veredelings

programma's en herbebossing met populieren, maar niet in 

Vlaanderen. Wij plantten, op reglementaire wijze en na de nodige 

milieu-aanvraag, transgene populieren, maar de milieuactivisten 

hakten ze om. 

De huid ige energ iecrisis en vraag voor va lorisatie van landbouw

gronden maakt dit werk nu opn ieuw zeer relevant. De wetenschap 

brengt nu zoveel kennis dat de tijd er is om uiteindelijk de 

populierenvariëteiten te maken die sneller en dichter 1..--unnen 

g roeien, beter ziekteresistent zijn, betere calorieke of betere 

eigenschappen voor papierfabricatie hebben. De technologie en de 

werktuigen zijn er. Het is daarom dat Vic en ik gerust kunnen zeggen 

aan de jongeren: niet plooien, gelijk de populieren. 
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Z
warte populier ·t 

van de Europese \<. door het lBVl wees111~~ende HPt lbl·l trekt aan An vanden Brocck 
tbestaan onderzoe . h verse de aldfrnhel vo 1r dP 

Het voor I Europa . . \en genetlsc \vast n1et 
bedreigd in nee htS enl<.ele tlendta~en. Het lBVl bleef :chappelijl<. Z\'ldrte populie• 
dat er no9 slee . . in IJlaan e van een weten 
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bomen 1<. n zitten en . amma lang s~-------------------
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Bosbouw en· Wildbeheer in Overboelare trekt aan alarmbel 

Luciferboom st rft uit 
Oe zwarte populier is met uitsterven bedreigd. Oe 

boom vormde de grondstof voor de aanmaak van 
lucifers. Oe boom is samen met het verdwijnen van 
de stekjesnijverheid op de achtergrond geraakt en 
dreigt nu zelfs helemaal van de kaart geveegd te 
worden. Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
(IBW), gevestigd aan de Gaverstraat, trekt aan de 
alarmbel en wil fondsen om de zwarte populier te 
redden. 

door Jan UON 

Het !BW in Overboelare is al Populierenteelt in de Gaver
jaren toonaangevend in het on· straat was de voorloper van het 
dermek naar populieren. Het IBW. Jarenlang werden er ver· 
voormalige Rijksstarlon voor edelingsprogramma's opgezet 

om de zwane populier optimaal 
in te schakelen in de ludferpro. 
ductie. De regio werd met po
pulieren bebost, de bomen 
dienden als grondstof voor de 
stekjes die in de Overboelaarse 
Swedish Matchfabriek werden 
aangemaakt. 
!BW-ingenieur An Vanden 

Broeck zet zich vandaag in voor 
het behoud van de zwane po
pulier. 
• Wat was bet belang van 
de zwarte populier In het 
Juclferproces? 
An Vanden Broeck: ,,Eind ja· 

ren veertig begon he< Rijksstati
on met de veredeling van popu
lieren. De zwarte populier werd 
na onderteek ingeschakeld als 
grondstof voor de stekjes om
dat deze soon onder meer re-

sistent was tegen boombacte· 
ries." 
• De boom Is nu met uit
sterven bedreigd? 
"Hij is in refiD Geraards~

gen haast niet meer te vinden, 
wel over de taalgrens in Hene
gouwen wordt hij in de buun 
van boerderijen nog aangerrof
ren als knotboom. Het verdwij· 
nen van de soort zou ons ver
edelingsprogramma danig ver
storen, bovendien is het uitster
ven van de boom een ecologi
sche ramp. Deze boom hangt 
immers samen met een heel 
ecosysteem." 
• Wat moet er gebeuren 
om de zwarte populier te 
redden? 
,.De boom verdwijnt vooral 

omdat zün natuurlijke groei-

plaatsen, dit zijn rivieroevers 
die regelmatig overstromen, er 
zo goed als niet meer zijn. De 
zwarte populier wordt tevens 
genetisch verontteinigd door 
canadapopulieren. Het JBW wil 
nu gaan herbeplanten, dat kan 
bijvoorbeeld door overstro· 
mingsgebieden langs de Den· 
der aan te leggen. Er is ook 
verder genetisch boomonder
zoek nodig. Maar de geldkraan 
met Europese steun is nu dicht
gedraaid, verder onderzoek 
staat op een laag pitje. Het JBW 
is nu volop op zoek naar alter
natieven om het project te fi. 
nancieren . ., 

• Meer info via webstek http:// 
ibw.vtaanderen.be 

n el\ z.eeweze 
. waterwegen en pJ·es zwarte 

. · stratle . e boom 
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Afdeling Natuur I gsheen Een nle 

P
ulier aangeplant a;eer aanplantingen. 
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Het lBW tesenikt over een uitgestrekte kwekerij 
van 32 na in eigen beneer waar de groeikracht 
en ziekteresistentie van nieuwe populieren· en 
w

1

lgencultivars wordt getest en geobserveerd . Op 
de proefkwekerij worden ook levende genentanken 
aangelegd en onderhouden voor o. a . populier . wilg . 
toskers en olm . ~ia deze genenbanken wordt een 
belangrijk deel van de genetische diversiteit 
behouden. Ze dienen ook vaak als uitgangsmateriaal 
voor genetische en morfologische studies of voor 

de productie van nieuwe cultivars . 



~es te 
" ' efS· 

\~~V 

Vanaf de allereerste keer dat ik samen met mijn voorganger Rob 

Koster in 1978 op het 'populiereninstituut' in Geraardsbergen bij Vic 

Steenackers op werkbezoek kwam, heb ik mij er van harte welkom 

gevoeld. Dit gevoel is bij alle bezoeken erna (en dat zijn er zeer vele 

geweest!) aan vele medewerkers op het Instituut altijd hetzelfde g -

bleven. Het is natuurlijk zo, dat wij in feite collega's op afstand zijn 

en dan ga je nu eenmaal zo met elkaar om, maar er heerste op het 

Instituut altijd een prettige vorm van vriendelijke gastvrijheid. Ik heb 

er zelfs een keertje mogen slapen! De diverse naamsveranderingen 

door de tijd heen hebben daar niets aan af gedaan. Evenmin als het 

'wisselen van de wacht' van Vic naar )os. Over en weer zijn wij in 

diverse samenstellingen bij elkaar op bezoek geweest om materiaal 

en gegevens uit te wisselen. Nog niet zo lang geleden is ons voltallige 

team "Genetische Biodiversiteit & Populatie Ecologie" van Al terra bij 

jullie in Geraardsbergen op bezoek geweest om elkaar op alle niveaus 

beter te leren kennen op de diverse vakgebieden (populieren, otters, 

kersen etc.) waar wij ieder aan werken in nationaal en internationaal 

verband. Na het werk hebben wij ons gezamenlijk ontspannen in een 

aantal eet- en drinkgelegenheden in de stad. Tot ieders genoegen ove

rigens! Bijgaand plaatje toont dat wij naast een boel lol ook een goed 

historisch besef hebben, want niet iedereen in Relgië of Nederland 

weet dat Geraardsbergen het enige echte Manneken Pis bezit! En dáár 

wilden wij natuurlijk allemaal mee op de foto, met onze teamleider 

als 'pispaal' in het midden recht onder het manneke! 

Ik wens jullie allemaal een prettig fusiefeest toe op 26 maart a.s. en 

daarna tot in lengte van jaren een vruchtbare en voorspoedige tijd 

met elkaar, maar ook samen met ons en als eerste stap daartoe her

haal ik nogmaals de al langer staande uitnodiging voor een tegen-

bezoek in Wageningen! 

vriendelij\<.e 

en tot zi ens . 
gr oeten 

vla gel'\ i ngen. 1 Sven M.G. de Vries 

feb1 ·uari 200b Wageningen Universityand 

Research, Alten·a 
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Sinds 1997 brengt het IBW samen mei Afdeling Bos en Groen de 

inheemse en autochtone bomen en struiken meer in de belangstelling. 

Sindsdien is de aandach t voor au tochtone bomen en struiken en 

de vraag naar plantsoen enkel lO<..'genomen . Onder impuls van 

Afdeling Bos en Groen worden autochtone bomen en struiken 

in vrijwel heel Vlaanderen in knar! gebracht. Op bas is van deze 

inventarisatie, legt het IBW genenbanken en zaadtuinen aan voor 

verschillende herkomstgebieden. Ook het molecula ir genetisch 

laboratorium van het IBW wordt ingeschakeld om een optimale 

genetische diversiteit in de genenbanken te ga randeren. Het IBW 

staat bovendien ook in voor de erkenningprocedu re en de opvolging 

van erkend uilgangsmateriaaL Hierdoor wordt het mogelijk om 

autochtoon plantsoen te voorzien met een herkomstcertificaa t. Advies 

verlenen, sensibiliseren en informeren horen ook tot de taken van de 

onderzoekers naar autochtone bomen en st ruiken. 
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1 r q n I Sarah Fernandez 

provincie Oost-Vlaanderen 

In maart 2004 hebben leerlingen van de basisschool de Bosrank uil 

Zingcm een boomplantactie gehouden op een perceel gelegen langs 

de Coupure te Zingem.Dit werd eerder door de Provincie Oost

Vlaanderen aangekocht amen met een bufferstrook van 5 meter 

langs beide ocvers van de Coupure, in het kader van hetlandinrich 

tingsproject Leieen Schelde (inrichtingsplan Meilegem-Zingem). 

Deze actie verliep in een goede samenwerking met het Instituut voor 

Bosbouw en Wildbeheer, het Regionaal Landschap Vlaamse Arden 

nen, de gemeente Zingem en het Provinciebesluur Oost-Vlaanderen. 

De beplanting bestaal uit een houtkant van eenstijlige meidoorn en 

verschillende wilgen soorten. De aangeplante wilgen, geleverd door 

het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, zijn een weerspiegeling 

van de soorten- en vormendiversiteit die tegenwoordig in het bekken 

van de Bovenschelde terug te vinden zijn. Hel is een soort mini 

arboretum van wilgen specifiek voor deze streek. Dit betekent dat 

niet enkel de autochtone wilgen aan bod komen maar ook de ver

schillende relicten van de oude g riendencultuur. 

Bert Maes 

Ecologisch Adviesbureau Maes, Utrecht. 

h1 verband met het onderzoek naar autochtone bomen en struiken en 

oude boskernen heb ik inmiddels zo'n tien jaar goede en plezierige 

contacten met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Met ver

schi llende medewerkers van hel Insti tuut voor Natuurbehoud waren 

er meer kortstondige overleggingen. Ik heb vooral goede herinnering

en aan Vlaanderen. Er is veel enU1ousiasme om de bestaande natuur

restanten te behouden, goed te beheren en kennis te vergaren. Vanuit 

de overheid worden veel mogelijkheden geboden, maar ook door veel 

initiatief en veel inzet van burgers zijn prachtige natuurgebieden 

voor de toekomst behouden, zoals de valleien van de Zwarte beek en 

Bosbeek, het Zoerselbos, de Oudelanden en niet het geringst: het Bos 

t' Ename. Door de samenwerking van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, afdeling Bos en Groen en het !BW zal er dit jaar een 

vrijwel gebiedsdekkende kartering beschikbaar komen va11 de be

staande groeiplaatsen van de au tochtone bomen en struiken: vrijwel 

alle oorspronkelijke zwarte populieren , fladderiepen , zomerlinden en 

wintereiken staan nu op de kaart. Bovendien werden nieuwe taxa 

van wilde rozen en meidoorns aan de flora toegevoegd. Ze kunnen 

het schi tterende bestand van flora en faunagegevens van het Instituut 

voor Natuurbehoud aanvullen. Niet alleen wordt hiermee een waar

devolle bijdrage geleverd aan het genenbehoud en de biodiversiteit 

in Vlaanderen, maar curieus genoeg, blijken deze groeiplaatsen van 

groot cultuurhistorisch en landschappelijk belang. Verrassend is dat 

de Vlaamse boerenhaag, het hakhout en kreupelhout belangrijke 

genenbronnen blijken te zijn voor zeldzame flora en natuur. Hel 

blijken ook plekjes te zijn die ons ku.nnen beroeren en waar 1e s te 

beleven valt. Vincent van Gogh, een oude provinciegenoot van mij, 

ontdekte dit meer dan honderd jaar geleden al. 



Ik spreek de hoop uit dat de interdisciplinaire benadering van natuur 

en cultuur, toch wel traditioneel in Vlaanderen, behouden blijven 

binnen het nieuwe Instituut INBO. 

fk wens het nieuwe Instituut INBO het allerbeste toe met 

veel sensibiliserende, vulgariserende, beleidbeïnvloedende 

onderzoeksresultaten. 

I 
Carlos D'Haeseleet· 

Conservator Moenebroek- Trippen bebossingsproject 

In Hemelveerdegem, een deelgemeente van Lierde, voorziet Nat uu r

punt Boven-Dender een bosuitbreidi ngspn~j ec t. 

Dankzij het project rond autochtone bomen en struiken va n hel Re

gimlaal Landschap Vlaamse Ardennen is de bewustwording rond het 

gebruik van autochtoon plantmateriaal gevoe lig verhoogd. 

Vanuit dit idee werd enkele jaren geleden contac t gezochtmet 

Kristine Vander Mijnsbrugge van hel nabijgelegen IBW om te over · 

leggen wat de beste manier was om dit 9 ha g root terrein om Ie vor

men naar een ecologisch waardevol bos. 

Het resultaal is een combinatie van aanplant van een autochtone 

struikgaard , aanplant met autochtoon plantmateriaa l via het Regio

naal Landschap, verbossing op gefreesde terreinen en spontane bos

ontwikkeling in het gekapt populierenbos. 

De struikgaard, bestaand uit op het IBW opgekweekte stru iken, 

wordt aangeplant langs de zonnezijde. Op termijn zal hier gecer

tificeerd zaad geoogst worden. Het plantmateriaa l werd ter beschik

king gesteld door het IBW en aangeplant in samenwerking met hel 

IBW en de arbeidersploeg van Natuurpunt 

Een deel van de vroegere graslanden werd met de jeugdverenig ing van 

Defti nge aangeplant, waarbij autochtoon plantmateriaal gebruikt werd . 

Op termijn is het de bedoeling om een vrij toegankelijk wandelpad 

in te richten, waarbij een wandelfo lder Ier beschikking za l zijn met 

uitleg over de gebruikte stru ik- en boomsoorten, met natuurlijk extra 

aandacht voor de au tochtone herkomst. 

Deze geslaagde samenwerking laat duidelijk zien hoe verschillende 

belangen van verschi llende organisaties kunnen samengebracht wor· 

den tot een schitterend resultaat. 

Met dank aan het !BW en vooral aan Kri stine 
voor de prettige samenwerking . 
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Jean De Lafonteyne 

conservator beheer bos 1' En a me 
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Inge Serbruyns 

Afdeling Bos en Groen 

Apr i 1 < 0 û 4 ... ik ben net begonnen bij de afdeling Bos & Groen. 

Mijn takenpakket omvat enerzijds de houtverkoop en exploitatie en 

anderzijds "ABS". Dit "ABS" of "Autochtone Bomen en Struiken" 

verhaal bleef gelukkig niet lang een onbekende. Daar zorgden de 

discussies, overlegmomenten en het plannen met Karen en Kristine 

voor. Zaadboomgaarden, zaadoogsten, erkende herkomsten, inven

tarisaties, .. . zijn niet langer onbekenden. 

Apr i 1 0 0 5 ... na een jaa rtje leek het tijd om ons werk en planning 

te communiceren naar de buitenwereld via een studiedag! Sprekers, 

zaal, uitnodigiJJ,gen, brochure, catering, programma, . .. alles vlotjes 

geregeld samen. Onze verwachtingen werden zelfs overtroffen. 

Dankz ij een overijverige inschrijvingsverantwoordelijke werd het 

zelfs een studiedag in het kwadraat! Twee zalen, twee maal spreken, 

.... met op het eind van de dag een geslaagde (studiedag)' en een te

vreden publiek! Een hoogtepunt van een jaartje samenwerking met 

Karen en Kristine. 

Op naar meer in de toekomst. maar dan wel in 
een ander kleedje . Karen en Kristine. bedankt 
voor de leuke samenwerking! 



Fijne zaadoogsten! I GrietBuysecnKah·ijnGijsel 

VBV 

In het Parkbos, het stadsbosproject ten zuiden van Gent, is de ko

mende jaren heel wat bosuitbreiding voorzien. Het spreekt voor zich 

dat we daar zoveel mogelijk autochtone boompjes en struiken wens

ten aan te planten. Maar zonder zaden geen boompjes . .. En omdat 

autochtoon materiaal uit het Gentse niet zomaar voorhanden is, ging

en we meerdere keren zelf aan de slag om zaden van autochtone 

bomen en struiken te verzamelen. 

Vanuit de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) , die meewerkt 

aan het Genste Parkbos, g ingen we dan ook te rade bij het lBW, bij 

Kristine Vander Mijnsbrugge. We trokken er dan ook verschillende 

keren op uit om te 'zaadoogsten' met de specialisten van het !BW en 

van Bos & Groen. We organiseerden enkele zaadoogsten met kinde

ren van Genste basisscholen of met vrijwilligers van de VBV. Na een 

deskundige uitleg konden we meteen aan de slag om zaden te oogsten 

voor 'ons' Parkbos! Met veel enthousiasme van het !BW en van de 

kinderen, verzamelden we zo vele kilo's zaden van onder andere 

sporlc, zomereik, meidoorn, . . . Die worden nu verder opgek-weekt in 

de k-wekerijen van de afdeling Bos & Groen en wachten op hun stek 

in het Parkbos. Het was leuk en boe1end samenwerken voor meer 

autochtone boompjes en struiken ... ! 
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I d 1 Eric COLLIN, U. R. 'Ecosystèmes Forestiers', 

Donmine des Barres, Nogent-sur-Vern isson, 

Francc 



H Jti'ai<t'ers 

en artLt·e 
I Bart De Cuyper 

De houtvesterij Groenendaa1 organiseert jaar1ij~s 
het V1aams-Brabants houthakkerskampioenschap . Uit 
een stuk boomstam toveren kunstenaars met een 
kettingzaag prachtige figuurtjes zoa1s een kikYer. 
paddenstoe1en . eekhoorntjes of andere dieren oie 
in het Zoni~nbos te vinden zijn. De eer van het lBW 
werd hierbij verschi11ende ma1en op rij verdedigd 
door ir . Bart De Cuyper . Bart veroverde hierbij 

meermaa1s de eerste p1aats . 
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Houthakkers-ontpoppen zich tot ware kunstenaars 
GROENENDAAL - Het 

houthakkerskampioen
schap van Vlaams-Brabant 
heeft aangetoond dat er in 
heel wat houthakkers echte 
kunstenaars schuil gaan. 
Ter gelegenheid van de tien
de utigave van de wedstrijd 
werd een nieuwigheid inge
voerd: dé' wedstrijd voor ar
tistiek figuu!zag~:. . 
In een mum van tijd toverden 

de kunstenaars met de motor
zaag dingen uit het hout als een 
hangende bloembak, een mon
nik, een motorzaag, een hond, 
een bijl enzomeer. Mooie din
gen werden het want enkele 
toeschouwers vroegen zelfs of 
ze de werkjes konden kopen. 

Dankzij dat sukses wordt het 
artistiek figuurzagen vanafvol
gend jaar meer dan waarschijn
lijk voorgoed opgenomen in het 
wedst rijdprograrnma. Danny 
De Reymaeker was de beste fi
guurzager. Hij werd gevolgd 
door Jean-Marie Meerschrnan. 
Bart De Cuyper. Jeari-Pierre 
J anssens1 Jan V ereeek en, Eddy 
Chabert, Jean-Marie Van Hel
lemont, Erik Gilis, Constant 
Wargee, Jimmy Van Craenem, 
Luc Dequeker, Daniël Genkot 
en Marcel Steurs. 

Sukses 
De eigenlijke houthakkers

wedstrijd was een kopie van vo
rige uitgaven met op de ere
plaatsen dezeUde kampioenen 
maar dan in een wat andere 
volgorde. Dit keer werd Jean
Marie Van Hellement uit Al
semberg kampioen. Hij ging 
Jean-Marie Meerschman uit 
Hoeila~rt. Eric Gilis uit Zaven-

Naast disciplines zoals het figuurzagen lokte de traditionele houthakk'erswedstrijd veel belangstelling. (FotoVJE) 

tem, Danny De Reymaeker uit 
Sterrebeek en Constant Wargee 
uit Loonbeek vooraf. 
Ondanks de sombere ver

wachTingen werd de tiende uit
gave · van het kampioenschap 
toch nog een sukses. Organiza-

tor Zwaenepoel. hoofd van de 
houtvesterij Groenendaal had 
nochtans redenen genoeg om 
zich daags voordien pessimjs
tisch uit te laten. 
Er was in de eerste plaats het 

slechte weer maar Zwaenepoel 

vreesde ook heel wat konkur- zouden weg gehouden hebben. 
rentie van De Gordel. Ook werd Maar zover is het niet geka
gevreesd dat de verkeersproble- men. Ook houthakkerskampi
men en de talrijke omleidingen oenen blijken een trouw pu
die de Gordel en de Brusselse bliek te hebben. 
marathon méebrachten, de toe-
schouwers · uit Groenendaal (WFH) 



StiJgende belangstelling 
voor k~ste~aars yan het · bos 
'HOEILAART- Het jaar

lijkse Houthakkerskampi
oenschap van Vlaams-B.ra
bant iii Groenendaal is stil
aan uitgegroeid tot een • ' 
wedstrijd voor begaafde 
kunstenaars. Het figuuna
gen is, los van de eigenlijke 
wedstrijd een van de meest 
gewaardeerde programma
punten en daarbij_lopen al· 
leen ~e allervaardigste . 
hánteerde~· van de ket- · 
~gzaag in_d~ kij!ter. 

Vit >een log stuk boomstam 
toverden de ronkende ketting
zagen echte .juweeltjes als een 
boot, een harp, een waterput, 
een , imitatie-hakbijl. padde
stoeleQ.-eekboomtjes of andere 
dieren die In. het Zoniënbos t~ 
vinden zijn. I!e publieke be
langstelling was sroot VOOI' de 
wedst.tijd en .voor de_ nazomer-. 

• se pracht van het' Zoniënwqud: 
De · vijftien d~emers · bewe
zèn . dat je met een degc:lij)te 
beugelzaag. een hakbijl of ~ 
k_ettingzaag wond~ren ·, kan 

doen. Maar enkele nieuwko
mers ondervonden dat niet al
leen goed alaam bel~grijk is. 

Ervaril)g. uithoudingsvermo
gen. kracht en de wijsheid om 
die kracht op ·de juiste manier 
en op het gepaste ogçnblik te . 
gebruiken. zijn mlnstens even 
belangrijli. Dat j~ geen spieren-. · 
bundel hoeft te zijn, is bijvoor

'becld te zien aan Jean-Marie 
Meerschman. Deze HoeiJander · 
die dé wedstrijd al ' meerdere 
keren won, l)eeft nu in Eric 
Tarte uit Vilvoorde zijn meer
dere gevonden: Tarte won het 
houthakkerskampioenschap ' 
voor Jcan-Maric Van llclle
mont uit Alsemberg. Jean-Ma
ric Meerschman; Jean-Picrre 
Janssens uit Anderlecht en Da
niël Genicot uit Alsemberg. Elf 
deelnemers deden mee 'aan het 
artistiek figuurzagen. ·. Bart De 
Cuyper uit Gooik won die wed
strijd voor Eric Tarte, Jean-Ma
rie Van Hellemont, Eric Gillis 
uit Zaventem .en Guido Van 
Overbe:ghe uit Tervuren. · ·. · 

(WJ;H) 
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Ge ontroleerde kruisingen v n wilg: hoe 
vro~ger en ook nu nog nie~we genJtypen 
word n gecreéerd ~et als doe nieuwe. 
economisch intEres ante wilg rrultivars 
op de markt •e brengen. --

Verqad r inq Ï'l de vroegere vergaderzaal v~n het !BW . 
Gavrr traa 4 met van links naar rechts Eddy 
V1 <;te naders, t1arijkr Steenackers . Jos Var 

Uit de bijdrage TheoVitse 

v d n Th eG Vitse Woudmeester Mdeling Bos en Groen 

West-Vlaanderen 

Het Rijksstation voor Populierenteelt behoorde 
vroeger lot het CLO (vanctf maart 1991 werd dit 
het IBWJ . Het CLO organiseerde jaar l ijks een 
voetbalmatch. Eddy van Braekel w erknemer bij 
het Rijksstation voor Populierenteelt en staat 
hier op de foto. 
Het jaartal van de voetbalmatch weet ik niet , 
maar ik weet wel dat ikzelf ook één keer heb 
meegespeeld. 



Hout is één van de belangrijkste natuurlijk-hernieuwbare grond

stoffen. Volgens de FAO zal de vraag naar hout met 20% toenemen in 

de volgende I 0 jaar, en dit terwijl het areaal primair bos op aarde 

elk jaar met 12,4 miljoen hectare inkrimpt, een oppervlakte verge

lijkbaar met 4,5 keer deze van België. Er is dus een dringende nood 

zaak om zowel de houtproductie als de houtkwalitei t op te drijven. 

De veredeling van bomen is hiertoe de meest geschikte strategie, 

maar is zeer tijdrovend door de lange generatietijden. De toepas

sing van moleculaire methoden heeft het potentieel het domesticatie

proces aanzienlijk te versnellen. Dit kan enerzijds via genetische 

modificatie, dus het gericht binnenbrengen van groeibevorderende 

genen in reeds bestaande elitevariëteiten, wat als groot voordeel 

heeft dat de kwaliteit van deze eliteklonen, kan worden verbeterd 

zonder de genetische constitutie ervan op te breken. Anderzijds laten 

moleculaire methoden het toe de enorme genetische diversiteit 

die nog aanwezig is voor bomen maximaal te benutten op een manier 

die door de klassieke veredelaar enkel door 'trial and en·or' kan ge

beuren. Beide methoden zijn volledig haalbaar, maar ze vereisen een 

grondige kennis van de genen die de houtopbrengst en de houtkwa

liteit bepalen en de manier waarop deze kenmerken worden over

geërfd. Daarom zijn er grote internationale onderzoeksprogramma's 

opgestart die juist deze aspecten willen ontrafelen. Vele van deze 

programma's worden uitgevoerd op populier, niet alleen omdat deze 

boomsoort van rechtstreeks economisch belang is, maar voornamelijk 

omdat de internationale wetenschappelijke gemeenschap populier 

als een ideaal modelsysteem beschouwt. Het is ook in deze optiek dat 

er reeds een jarenlange vruchtbare samenwerking loopt tussen het 

IBW en het Departement Planten Systeembiologie van het VlB-UG. 

De bedoeling van deze samenwerking is de ruime kennis aanwezig 

op het IBW inzake veredeling, houtopbrengst en - kwaliteit , en 

ziekteresistentie van populier te integreren met de mogelijkheden van 

de molecttlaire biologie en genetica. Onze eerste doelstellingen waren 

Prof. Wout Boerjan 

Groepleider Tree Biotechnology 

Departement Planten Systeembiologie 

Vlaams Interuniversitair Instituut voor 

Biotechnologie (VIB) 

UGent 

het maken van genetische kaarten van drie populierensoorten die het 

meest gebruikt worden in de populierenveredeling, nl. Populus nigra, 

P. deltoides en P. trichocarpa, en het gebruik van deze kaarten om de 

overerving van kenmerken, zoals groei en resistentie tegen bladroest, 

te bestuderen . De internationale gemeenschap heeft nu een nieuwe 

mijlpaal gezet op de weg naar domesticatie van bomen, namelijk het 

bepalen van de volledige genoomsequentie van populier. Hiermee 

wordt het mogelijk de genen te identificeren die verantwoordelijk 

zijn voor het tot uiting komen van een kenmerk en strategieën uit te 

werken waarmee die kennis daadwerkelijk kan worden toegepast om 

de veredel ing te versnellen, o.a. voor de selectie van roesttolerante 

klonen en klonen met een hoge energetische waarde. 

Ik wens hierbij mijn dank uit te drukken voor de jarenlange vruchtbare 

samenwerking, en mijn hoop dat deze samenwerking verder kan blij 

ven worden ondersteund door nationale en internationale projecten. 

Nu hernieuwbare koolstof-neutrale energiebronnen, zoals biomassa

aanplanti ngen, ook voor Vlaanderen een absolute noodzaak worden, is 

het immers belangrijker dan ooit het potentieel van populier maximaal 

te benutten om de genen te identificeren die aan de basis liggen van 

opbrengst en kwali teit. We kunnen dit potentieel enkel bereiken door 

onze complementaire krachten en kennis te bundelen. 
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Poptilieren Pn JosVan Slycken 

ontwikkel•nq, amt>nwerkinq: 

102 I 

Jo~ in CrincJ 

Het Belg isch-Chinese FAO-project "Affo res ta ti on . F o rest ry 
Research. Planning and Development in the Three 
North Region of China " krecg de naamFAOproject009. 

Het project, waa rin de Belgische overheid meer dan 7, I miljoen 

dollar investeerde, duu rde in totaa l I 3 jaar. )os Van Slycken was FAO 

consulent voor dit project. Als populierenexpert bezocht hij meer 

maa ls de projec tregio te Tong liao (Binnen-Mongolie) , onder andere 

in augustus 2002. Deze regio heeft zeer sterk te lijden onder zeer 

frequente overstromingen (juli -september) en droogtes (de rest van 

het jaar) . Het project beoogt woestijnvorming en bodemera ie tegen 

te gaan. Eén van de realisaties van het project is het behoud van lo

kale populieren (Populus simonii) in genenbank en de implementatie 

van een kweekprogramma(klonen) aangepast aan vereisten van 

Noord-oost China (droogte en koude), waarbij 7 klonen werden 

geselecteerd volgens Belgische methodologie. 

Nadat onderzoek naar gewijzigde (populieren)soorten in België in 

een negatief daglicht kwam te staan, blijkt dat dit verguisde onder 

zoek in Noord China zeer nuttig i en men hier zeer dankbaar is voor 

deze voornamelijk Belgische methodologie die tot voor kort tot de 

wereldtop behoorde (zie ook www.populierenland.com). 

Project 009 koos uitdrukkelijk NIET voor laagtechnologische her

bebossingsprogramma's (die op korte termijn concrete resultaten 

opleveren, echter niet duurzame) maar WEL voor het creëren van 

toegevoegde waarde op de lange termijn via onderzoek en ontwikke

ling. Zo is het door het project herbebost gebied zeer beperkt geble

ven, wel zijn de bekomen t-csultaten nu toepasbaar op een veel 

ruimere schaal. Project 009 heeft immers gefungeerd als een soort 

proefl aboratorium voor het "Th ree Nort h She lt e rbe lt 
Programme ". 

Destijds werd ingegaan op het Chinese verzoek aan het FAO om een 

technische input te leveren met financiële bijdrage van België. Nu 

zijn de Chinese overheden aan zet, daar uit de aard van project 009 

zelf het eigenlijke massale bebossingwerk dient te begilmen. Veel van 

de innovaties kunnen in het groter geheel van het "Th re e Nor t h 
She 1 te rbe 1 t P rog ra mme " worden geïmplementeerd. 

Dit project heeft België in Noord-China op de kaart gezet. Alle 

overheden lieten niet na om keer op keer de sociale, economische 

en ecologische impact van het project te benadrukken . Het Belgisch 

belastingsgeld is verder ook goed besteed, nu men in ruil voor 

de komende jaren handig ka11 inspelen en voortbouwen op deze 

goodwill en men nog rijdlang zal kunnen verwijzen naar het Belgisch 

FAO project dat aan de basis lag van de Grote Chinese Groene gordel. 

Project 009 bewees dat de "grij ze ce 11 en" het Belgische 

exportproduct bij uitstek zijn (Belgische know-how m.b.t. 
po pul i eren). 
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I Lolte Vandoorne 



Deze tekening maakte ik (uiteraard in mijn 
vrije tijd) na een !BW-zending in Engeland 
waarbij de focus lag op het behoud en beheer 
van 'veteran trees' <oude. oud lijkende, dikke, 
ho ll e of andere merkwaardige bomen). 

Arno Thomaes, 2003 
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Pc,p rllPr èn 1 nqs kanale11 Alvarez Vanhove 

Wegen en verkeer West-Vlaandere11 

Groencel 



Mevrouw L . Neiretonne 

Minlmne van de Vlaamst Gemeerucb~qJ 
Wtatfl ea VerkMr Wut-Vlaa.ndtftn 

c ...... o 
Prtsickn1 Kenn~lun s. asoo ~ORTRIJK 

Tel 056-~ 71 "6- Fu056-1l ""I SI 

tn.tit.uut voor M.l.tuur en Boaonderzoek ( lMBO I 

..-ncn•au l •.ul 
Al...aV~ 

A!DftL\fanbpyc@ljn ylpndçRn bs 

I-N/ 811 verjeard.agaboek 
Ulf YT.U!J voor info-n.at ~e 

9-2-06 

Op de v raag geate l d in uw -11 v&n 2 0 j anuan. kunne n v1j voor Mt l H/Bii' 
vaqaardagaboek volgende ufoT~Mt:l a a anr&:iken 

•Lange de Geweatwegen TlOO en Nl 71 , lan9a de Leopoldtlvaert te O.nme, "den 
Blinker• genaallid in de volka&IC!nd , at.aan ove r aan l engte va n ongeveer I "-
2400 popu l ieren :a.n l i )naanplant:i.ng. Dez e popuhe r enriJen ruKen deel ult van 
de grote ~leaen lange d a Afvoer~ltn van de Scheldepold era en da 
Leie in de provi.nciea OOat.- en Meat -Vl u.nderen . 

Deca grote populieren, a&n!Japlant 1n de vi jft.:a.ger jaren, t: l )D kapriJ p tm 
voZU~En bij ato~ een gevaar voor de "'eggeJnuikera . 0111 deze g evaar l ijke 
ait.uatiea te vemi)den voorziet de Acblliniatrat ie Wegen en Ver k eer om l&nga 
de TlOO en Hl11 de boaenrijen te vernieuwen : wllen met ONnldde llijke 
heraanplanting van da populieran . 

Voor deze verjoDgingawerken 111'erd een groenbeheeraph.n opgeateld door d e 
ProjectgToep Natuurtechniek van de Afdeling Negenbel e1d e n Beheer . met 
...edewerking van verachillende a ctoren in e en werkgro ep : o. a het Inst i tuut 
voor Boabouw en Mi ldbebeer I IBW) 

Hete groenbeheenplan oc.ecbri)ft nauwkeurig de bes taande coeatand , de 
aoortenkeuze, faaering en randvoorwaarden voor u1t.voer1ng In het p l an ia 
ook het. nat.uurtecbniach beheer van de graz i ge be~ voorz i en . 

0. eerata faae van de -rk.an vallen en hera.anpl.;mten l&nga de Nl1B wend 
aangevat op 1 n~r lOOS Al• biJlage aturttn Wl.J U een CD rr.et enT.ele 
foto• a van de uitvoering van de werlo;~n 
De A. - reeka' 1078 de beataa.nde t~atand 
B het bakhoutbeheer. 
C vellen bo.en + varanipperen k>~p· en takhout; 
0 , atvo.r~ van ~n 
I : uit.f rez e.n tx:..en + opku:i.a; 
P : H378 voor aanplant nieu- bcnrll!n. voorzien in februo~n . .1006 

ln de veracb:i.llende vergader1ngen ·1an de -rJo:groep voor opouak van /':i~t 
groenll>eheereplan -rd het IBW vertegenwoordl.gd door de HeeT 1.'a:-~ Sl.:.JCk":r. e:
MIIvrou111' Me1reaonne. In de -rkgToep werd hun J·u-enlarr~e ervar1:1; en ..:<ennl.s 
van popul1e r &D ten zeerate gewaardeerd 
Bij ui t voe. r 1ng van de werken kon ook steeda or- hun t::ercep q-edaan -.-ordl!'r. 
voor praltt1acbe .ci•liezen 
•i) hopan dan ook 1n de toekor:lSt de goede aatMnw!!rlo:lng ":::01· Ultv~enn.g 
bet Q~heeraplan te kunnen verder zetten. • 

Wi) blijven g aarne beschikbaar voor eventuele bl)i(c~ende 1nforr-"'t~~ 

Ne:t vriendelijke groeten 
\"'Or de g r oencel 

Al.va r ea Vanhove 

t:.Opie bnef 

Kr . .:J, Van Sly c:ken · H fBO, Gaveratraa t 4, 9500 Gerear&bergen 
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Die Bewirtschaftung der Eichenwälder is! seit je her im Mittelpunkt 

forstticher Aktivitäten gestanden. Dies hat verschiedene Ursachen. 

Zum Einen auf Grund der traditioneJI vielseitigen Verwendbarkeil 

des Holzes, Innen- und Au&nbau, Möbel, Gerbinhaltsstoffe u11d 

nicht zuJetzt auch wegen ihrer guten energetischen Eigenschaften. 

Zum Anderen spielte die Eichelmast eine nicht unct·hebliche Rolle bei 

der Ernährung der Haustiere und damit des Menschen. 

Einen wesentlichen Teil waldbaulicher Tätigkeit stellt die Vetjüngung 

dar. Gerade bei der Eiche ist die erfolgreiche Verjüngung eine 

anspruchsvoJle Aufgabe, zuweilen eine Herausfordcrung. Zur 

Verjüngung von Eichen ist ein bestinunies Mindestangebot an Licht 

notwendig, wekhes im Laufe der Entwicklut"tg der jungwüchse 

varüert. In der Literatur wird intensiv diskutiert, wie hoch das 

Lichtat"tgebot sein muss, um eine gute Qualitä tsentwicklung und 

g leichzeitig ein noch ausreichendes Wachstum der Eichen sicher 

zustellen, ohne jedoch gentigend quantitativc Angaben gerade für 

jüt"tgere Eichen zu liefern . 

Traditionell wird die Eiche auf gro&n Freiflächen mi! ausreichen

dem Lichla.t"tgebot verjüngt. Alternativ bieten sich Möglichkei ten, 

kleinflächige Verjüt"tgUt"tgsverfahrcn in Besta.ndeslücken anzuwenden. 

Gerade vor dem Ziel vielcr Waldbeitzcr einer naturna11en Wald 

bewirtschaftung ohne grofWächige Kahlhiebe und unter schwierigen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewinnt die selektive Ziel

stärkennutzung und da.t11it die erwähnte kleinflächige (Natur-) 

Verjüngung der Eiche euopaweit an Bedeutung. Hier ist es zwingend 

notwendig - sofern ma.t1 erfolgreich ha.t1deln möchte - Kenntnisse 

über den Lichtbedarf derjungwüchse zu haben, um entsprechend 

steuernd einzugreifen. 

SP trJg LltJ F'S ,chri ft Dr. Gennar Csapck 

Un ique forestry consullants 

Freiburg i.Br., Duitsland 

lm Meerdaalwoud in der Nähe von Leuven / Belgien wurden seit den 

40er jahren des Jetzien Jahrhunderts Eichen in LLicken herangezogl!n. 

Dcmzufolge g ibt es hier bereits einige Erfahnmg hinsichtlich dieses 

Vetjüngungsverfahrens und - was für die weitere Erforschung von 

gro&m Varteil ist - es finden sich jungwü chse in verschiedenen 

Entwicklungsstadien nebeneinander, die seit den früh cr 80er Jahrcn 

immer wieder Objekt verschiedener Forschungsarbeiten waren und 

daher eine gute Datengrundlage abgeben. 

Aus der oben genannten FragcsteJlung, den Gegebenhciten in Meer 

daalwoud und dem gemeinsamen Interessean der Erîorschung der 

Entwicklungjunger Eichen ist das Forschungsprojekt "St udie van de 

groei en ontwikkeling van jonge in landse eiken in functie van licht 

aanbod" entstanden. 

Bei diesem Projekt wird auf lan&jährige Messreihen des I BW, der 

Universität Leuven und der Flämischen Forstverwaltung bezüglich 

des Wachstums junger Eichen zurückgegriffen. Diese werden mil 

neuen Messungen und Untersuchungen zur Qualitätsentwicklung 

so verknüpft, dass Erkenntnisse zur qualitativen und quanti tativen 

Entwicklungjunger Eichen in vcrschiedenen Lichtsituationen 

gewonnen werden. 

Wir hoffen , dass die Ergebnisse einen Beitrag zur nat u rnahen 

Vetjiingung und wirtschaftlich erfolg reichen Bewirtschaftung von 

Eichenbestände leisten und damit auch einen Beitrag zum Erhalt der 

heimisehen Baumarten und Waldgesellschaften. 
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Danny Maddelein 

aan eren Houtvester West-VI d 

afdeling Bos en Groen 
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B omklimmen. een t1el I Geert 

apart... 
i oen 

De boomklimmers van hetiBW . .. Stuk voor stuk sportieve mannen 

die om ter vlugst van de g rond "-"wamen! Als ze de boom in mochten, 

dan voelden ze zich a ls in een pretpark losgelaten ... Kiezen lussen 

l<11usjes aan de computer zitten of al zwetend zichzelf de boom in 

hijsen, lang moest er niet over nagedach t worden. We g rapten wel 

eens met da t 'werken in hoge•·e sferen ', maar ongevaarlijk was het 

niet. Ook niet voor de toeschouwers. Dat moch t een fotograaf van 

een bekende krant aan de lijwondervinden toen hij bij ons op repor

tage k·wam. Gelukkig met een happy end .. . Wordt vervolgd op het 
INBO! 

jan Coussement 

Productiemanager Boomkwekerij Sylva 

Waarschoot 

Ik heb overwegend goeie herinneringen aan onze contacten met het 

113W. Deze waren uiteraard alten tijde van het voormalig Rijksstation 

voor Populieren teelt , toen de stekskesfabriek nog draaide. Populieren 

zijn altijd een belangrijk deel van onze teelt geweest. Fanatieke ver

edelaars zoals Vie Steenackers,jos Van Slycken en Paul Remy zijn er 

toch in geslaagd om de Belgische populieren internationale bekend
heid te geven. 

Onze contacten met het !BW zijn nadien enkel maar intenser 

geworden en de mensen opsommen waarmee we goede contacten 

hebben zou enkel maar leiden tot genante momenten nadien met 

mensen die we vergeten zijn. Ik vind wel dat de medewerkers van het 

!BW hun laken met heel veel enthousiasme uitvoeren en veronderstel 

dat dit na de fusie met IN niet zal veranderen. 

Ik hoop vooral dat bosbouw een prioriteit zal blijven bij de toekom
tigetaken van het nieuwe Instituut. 

Ik wens jullie alvast veel succes en een goede 
verstandhouding toe . 



De bosvitaliteitsinventaris start tradjtioneel met een trainings-

cursus. Deze oefendagen werden ingevoerd om de kroonbeoor 

delingsmethodiek op te frissen. Elke deelnemer tuurt met een verre

kijker naar de boomkronen en deelt de bomen, naargelang de 

bladbezett ing, in bladverliesklassen in . Het onderzoek naar de 

gezondheidstoestand van de bossen werd in de jaren '80 aan het Labo 

voor Bosbouw (UGent) gestart. De bosvitaliteitsinventaris werd 

in 199 1 door hel !BW overgenomen. De kroonbeoordelingen gebeur

den gedeeltelijk in samenwerking met de technici van afd. Bos & 

Groen (en vanaf 1995 ook met afd. Natuur) . Een aanlal bos- en 

natuurwachters volgen nog steeds de bosgezondheidstoestru1d in hun 

eigen werkingsgebied op. 

ÜJ.!Wd rmen voor de Geert Sioen 

bos v i t a 1 i te i t si n 1 ent a r i ... Peter Roskams 
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Visit of p ople from I Janeermak 

B R 0 fnstitutc of Forcst Ecology 

We real i . tha 
things at 
that •t i 

Best reganis 
Jan + Nadj 

Mendel University of Agriculturc and 

Forestry 

Brno, Czech Republic 
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pine 
f l ow was measured by the heat field deformation (HFD) methad 
(we manufactured our first multi-point sensors in Wilrijk, the 
same type was later applied at all experimental sites) . 
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Toen ik in 2003 op het IBW belandde, was Bruno overvol van 

ideeën. Met het Forest Soil Co-Ordinating Centre (FSCC) zou hel 

mw meer expertise in huis halen in hel mysterieuze domein van de 

bosbodems. Meer nog, het !BW zou op de Europese bosbodemwereld 

zijn stempel drukken. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. In 

maart 2003 organiseerden we het I I de Forest Soit Expert Panel, een 

internationale verzadering van bodemexperten in het kader van het 

internationale samenwerkingsverband ter bescherming van de bossen 

tegen luchtverontreiniging (!CP Forests), met een bijhorende excursie 

en alle stress van dien. Alle hens aan dek was de leuze, waar evenmin 

de technici van bosecologie aan konden ontsnappen, op een vroege 

zondagmorzen in maart. 

Een maandje later was het "Vlaanderendag" en ja hoor, dit kan voor 

een bosbodemkundige niet zonder profielpuL De meiden kunnen ook 

de handen uit de mouwen steken ... 

Het volgende Expert Panel had plaats in het Ferrariszebouw, dil keer 

helaas zonder excursie maar natuurlijk met evenveel inzet. 

In 2005 konden we mee instappen in het grootschalige BioSoil 

project waar we over gans Europa op 5000 proefvlakken 

bodemstalen zaan nemen, inclusief een zedetailleerde 

bodemprofielbeschrijving. Ondertussen had Véronique het FSCC 

verlaten (snif) maar heeft een Deense, ervaren veldbodemkundige 

haar plaats ingenomen. In oktober trolJ\.c:tt we samen naar 

Oostenrijk voor het zeven van een trainingscursus in internationale 

bodemclassificatie waar we enorm veel bijleerden van de elite van de 

bodemclassificatie (Dr. Erica Micheli , voorzitter WRB werkgroep). 

Ons Vlaamse bossen konden we natuurlijk niet negeren en in 

November 2005 organiseerden we een tweede traininzscursus op 

Vlaams grondgebied. 

En in 2006 stoppen we er natuurlijk nog niet mee. In maart 2006 zal 

het 13de Expert Panel plaatsvinden in Engeland, in mei plannen we 

een trainingscw·sus in Spanje enz. Hopelijk kan FSCC zijn werk nog 

lang voortzetten .... 

rscc op t'et IBvJ I NathalieCools ' I 
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Het IBW van Geraardsbergen heeft, ter wiJle van de regels van een 

beter bestuurlijk beleid, maar een kort leven gekend. Door rei:ncarna

tie wordt het nu lNBO. 

Even ter herinnering. Bij KB van 26 juni 1896 werd de " Spe c i a 1 e 

Dienst voor Opzoekingen en Raadgevingen" ingesteld. 

Deze dienst veranderde uiteraard ook meermaals van naan1, vestigde 

zich in 1919 te Groenendaal en kreeg in 1951 de welbekende naam 

van "Proefstation van Waters en Bossen" , met zetel 

GroenendaaL Door de regionalisatie van België moest dit proefstation 

opgesplitst worden in een Waalse en een Vlaamse eenheid. Ditleidde 

in 1991 tot de oprichting van het "In stituut voor Bosbou 

en \~i 1 dbeheer" te Geraardsbergen. Waarom die vlucht naar 

Geraardsbergen? Dat is een ander verhaal. Door de N.V. Union 

Allumetièrewerdin 1948 het "In stituut voor Populieren

tee 1 t" opgericht te Geraardsbergen. Einde 1975 werd dit Instituut 

evenwel afgestoten. Maar op I januari 1976 werd het overgenomen 

door het Ministerie van Landbouw en kreeg het de naam "R i j k s

st at i on voor Populierenteelt " .Op I augustus 1989 werd 

dit Rijksstation overgenomen door het Vlaamse Gewest en op 

13.03.1991 werd het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer inge

steld, een fusie van het voormalige Proefstation van Waters en Bossen 

te Groenendaal en het Rijksstation voor Populieren teelt. 

Ge ra a 1 ctsbergen: aC'i eu Prof. Em. Noë! Lust 

Vakgroep Bos- en Waterbeheer 

U Gent 

De rest van lNBO heeft een kortere geschiedenis. Bij B.V.E. van 

17.0 7. 1985 werd het Instituut voor Natuurbehoud ingesteld. 

Door BBB werden lN en !BW INBO. (Is de gelijkenis met RWDM, 

KBHZ of KVSK Uniled niet g root?) 

Vele van bovenvermelde kinderen zijn , na een soort ezeldrachl , 

uiteindelijk met een keizersnede ter wereld gekomen, om na een 

kortstondig leven nog eens gereïncarneerd te worden. 

Ook nu stelt zich de vraag: is dit een huwelijk uil liefde of is het 

e.::n gedwongen huwelijk? Of is het een schijnltuweÏIJ k't Wat zal de 

"duurzaamheid" zijn? 

Adieu Geraardsbergen, je naam zal weldra vergeten zijn in de bos

bouw. Gelukkig is er nog de echte MUUR en die blijft onvergetelijk en 

heeft geen last van roest, schorsbrand, bladvlekkenziekte of kanker. 

1127 
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Ra t i n de broek . j Kristof Baert 

Heb het enkel vernomen uit betrouwbare bron, jammer genoeg 

was ik geen directe getuige. Het dateert van enkele jaren terug toen 

wc nog niet zo lang bezig waren met ons onderzoek rond de bruine 

ra t. Voor het onderzoek rond het terreingebruik van e bruine rat 

vangen we elke dag ra tten, met de bedoeling deze te identificeren en 

om zo via vangst- en hervangsttechnieken, transponderuitlezingen 

en telemetrie meer over deze dieren te weten te komen. Op een 

goede dag kwam Bram terug van het veld met een aanta l ratten. Eens 

toegekomen in ons laboratorium laten we de diertjes van hun val in 

een stoffen, trechtervormige zak lopen om ze dan zo gemakkelijker 

te verdoven met gasanesthesic. Het was daar dat het ergens moet 

misgelopen zijn, Bram trachtte het dier van de va l in de zak te 

krijgen maar plots was de rat weg. Niemand had gezien waar ze 

naa rtoe was. Het zijn immers snelle beestjes maar het was ons nog 

niet overkomen dat we ze niet vonden, meestal zien we ze wel ergens 

achter kruipen . Bram en .J an bleven zoeken, maar vonden ze niet. 

Tot plots Bram iets aan zijn kruis voelde kriebelen. Geen seconde 

twijfelde hij. Broek open en laten zakken was zijn motto. Eens de 

broek op de knieën, twijfelde de rat niet om haa r hetwonnen vrijheid 

terug te nemen. Ribedebie was ze, en Jan die natuurlijk niet voelde 

wa t Bram voelen kon kwam, nadat hij zijn verbazing te boven wa , 
niet meer bij van het lachen. 
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I . B.W. - ,QOb Wim Stevens 

Vijftien jdar 

e1 varinq ... . {! 

DE PRFHI TORIE tot h t jdar rul _ J9Ul 

Lang, hééllang geleden , toen de dieren in het Zoniënbos, dat toen 

nog 'woud ' mocht heten , nog maar pas hun tong hadden ingeslikt , 

tufte een gammellich tblauw veeweetje - met donkergroene portieren 

- het smalle en gevaarlijke bospad op dat leidde naar wat in de streek 

sinds mensenheugenis gekend was als .. . HET P P ') F F;:, T' TI 0 N 

We schrijven: april 1980 a.d .... dus I I jaar voor de nieuwe 

tijdrekening. Op di t vroege uur was het nog erg donker en grote 

vreemde gedaanten van bizarre exoten in het arboretum leverden 

nog volop hun stille strijd tegen het ochtendgloren. Het grind knarste 

traag onder de banden van het karretje en het leek of het ravijn tje 

langs weerszijden van de weg bangelijk naa r versb·ooiing zocht. 

Plots, maar sneller dan eigenlijk verwacht, dook hij voor mij op: .. . 

de tempel van de boswetenschappen; de ivoren torens, met daarin 

de noeste natuurvorsers van het toen nog Belgisch bospatrimonium 

- want de regio's bestonden toen nog niet. .. Temidden van velden 

g root hoefblad en metershoge rododendrons ontwaarde ik een in 

nevels gehuld bouwsel, in typisch neoromantische stationsstij l, maar 

dan groter, imposanter, met op de gevelpunt een kolossale g ietijzeren 

veertienender. Deze laatste, zo dacht ik toen, moest wellicht een 

verwijzing zijn naar een nóg verder verleden ... 

ledereen in Hoeilaart en omstreken kende het oord, of had er 

minstens al van gehoord. 

In elkeglazen-dorp-familie had je wel een bompa .. . of 'ne peiler' 

- want 'grootvaders' bestonden toen ook nog niet - die in zijn jonge 

jaren gediend had als seizoenarbeider in .. . 'de Kwiekeraa'. Immers 

de boomkwekerij van het Proefstation van Waters en Bossen gold in 

die dagen, voor de streek, naast de druiventeelt en de paardenkoers 

a ls dé vaste waarde op gebied van werkgelegenheid ... en dàt a l van 

vóór de g rote oorlog! Was immers het plantsoen voor het Arboretum 

van Groenendaal, aangelegd op het einde van de 19de eeuw niet hier 

opgekweekt, gezaaid, verspeend, gerooid ... ? We schreven toen 1898 

a .d . . .. 93 jaar voor onze tijdrekening! 

Ik stalde mijn wagen keurig voor het tijdelijke, toen al twintigjaar 

oude, prefab-gebouwtje dat verscholen lag in de schaduw van het 

hoofd gebouw. Een plaatstalen noodconstructie die in de vroege jaren 

zestig in allerijl was opgetrokken om ondermeer onze gerepatrieerde 

bosbouwvorsers uit de kolonie, samen met hun oerwoudambities, in 

op te bergen. Dit was dus de plek waar ik als jong landbouwtechnicus 

uit het Brusselse aan de slag zou gaan. 

Op het Instituut, in die dagen dus nog 'Proefstation ', werd ik 

ontvangen door verschillende wetenschappers: keurige, ietwat 

g rijzende heren met ernstige blik; hogepriesters in wit1e gewaden ... 

of waren het labojassen? Hier kwam je duidelijk niet om te zwanzen, 

of althans niet op dit niveau, maar om te denken, te cijferen, te 

berekenen, en nog eens na te rekenen, en om .. . te publiceren. 

Bosbouwers, dendrologen, hydra-biologen, plantensociologen, 

bodemkundigen, doctors in de bosbouwgenetica ... bouwden hier 

sinds het begin van de 20ste eeuw aan hun wetenschappelijk werk. 

Groenendaal, met zijn mystieke abdijverleden, werd als locatie 

destijds we ll icht niet toevallig uitgekozen voor deze wetenschappelijke 

instelling, zo dacht ik. Gebogen over hun schrijftafel zag ik deze 

eminente vorsers in verbeelding even goed in wollen monnikspij en 



lederen sandalen ... functioneren. Want functiona rissen, dàt waren 

deze mensen ook. Ambtenaren, geregeld als een klok. Nine to five, en 

niet anders. Behalve dan op dagen van terrein werk ... 

Geen natuurstudie zonder veldwerk, dat was ook toen reeds 

algemeen geweten. De monnikspij werd dan alras geruild voor een 

out-doorplunje in regelrechte India na stijl .. .. Enkele zeldzame, 

toen reeds vergeelde, zwartwitfoto's die de luttele plekjes vrije muur 

tussen de metershoge bibliotheekkasten sierden, toonden wel meer 

van deze heroïsche actietaferelen. Wetenschappers, bijvoorbeeld, die 

bij afvissingen, zij aan zij met de 'Mannen' - want g roenarbeiders 

bestonden toen nog niet - in hoge lieslaarzen het schepnet hanteren. 

Een ingenieursdiploma was i11 die dagen ook geen alibi om niet, met 

de boomfiets bijvoorbeeld, tot in de hoogste bomen te klauteren om 

nestkasten te hangen. 

Maar eens terug in de thuisbasis waren pen en lee bril meester. Een 

wetenschapper die uit verstrooidheid des ochtends in pyjamabroek 

op bureel verscheen, kon zelfs de ernst niet verstoren. Hier werd 

gedacht , geschreven en berekend. En met de middelen die er toen, in 

'80 a.d. waren .. . in alle zuinigheid. 

Papierrolletj es van rekenmachine~ werden na gebruik omgekeerd en 

weer opgerold, om aan de achterzijde opnieuw dienst te doen . Hier 

was slechts één telefoonlijn, met twee toestellen, voldoende! En de 

was ... die werd in open lucht, op een kampvuurtje in een metalen 

tobbe afgekookt, ... in eigen beheer ! 

In het prille begin werden de burelen zelfs nog met 

houtskoolkacheltjes verwarmd en tot de zomer van '67 had het 

Instituut , of beter het Proefstation, zelfs nog geen stromend water. 

Uit een goeie ouwe waterput werd elke ochtend met emmertjes 

het nodige water geput. . . De plotse ommekeer, dat jaar, naar een 

heuse waterleiding, had het proefstation te danken gehad aan het 

toevall ige bezoek van ene mevrouw Van Oudenhove, echtgenote van 

de toenmal ige minister van openbare werken, die na een wandeling 

op een hete zomerdag was komen aankloppen voor een glas water . .. 

en dit niet had kunnen krijgen! Haar mateloze verontwaardig ing over 

deze primitieve werkomstand igheden leverde het Proefstation twee 

weken nadien een aansluiting op . .. met leidingwater. 

Maar de wetenschappers . .. ? Zij vorsten door, onvermoeid 

en onversaagd. Het Proefstation van Waters en Bossen te 

Groenendaa l leverde voorzitters voor zowel de In te rnationale 

verenig ing van Bosonderzoeksinstellingen (I UFRO) a ls voor 

de Wereldvoedselorganisatie (SECPI - FAO) en publiceerde 

baanbrekende en wereldberoemde werken in de vakgebieden Visteelt 

en Bosbouw. Klinkende namen als Delevoy, Moriamé, Reginslcr, 

Gathy, Huet, Galoux, Register, de Crombrugghc, Timmermans, 

Vamvege 

een Groenen .. lhaler 

I i 

I 
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NieuwJaarsreceptie I Bart DeCuypc• 

or oenendaal 211/1991 

Van links naar rechts en van boven naar onder : Danny Bo mb aerts . Pa ul 
Vanderkelen . Marcel Moriau. Jean Duquenne . Jor i s De Man . 
Jozef Timmmermans. Dirk Renders. Alphonse Nanson . Er ic Van 
Bellingen . Firmin Paternoster. Sirnon de Crombrugghe-de Pi quendael e . 
Michel Thielens. Eugene Vandeuren . Dominique Jacques . Jules 
Rogister . Alain Servais. Pierre Gerard . André Lepez . Marc De Wi t . Wim 
Stevens . Bart De Cuyper en Margheurite Burnotte . 



De core business van het Groenendaalse visserijonderzoek is het 

Zoetwater Vismeetnet. Dit vonnt het basisonderzoek waarmee 

andere onderzoekslopies gespijsd worden. Het Vismeetnel wil op 

een set van een duizendtal meetplaatsen verspreid over Vlaanderen 

de visstand op regelmatige tijdstippen onderzoeken. De technieken 

die hiervoor gebruikt worden zijn afhankelijk van het type water, 

fuiken, sleepnetten, elektrovisserij .... Deze visbestandsopnames 

zijn teamwork, een samenwerking van mensen van verschillende 

opleiding, die elk met hun eigen expertise lot de goede afloop 

bijdragen. De ploeg heeft al versclüllende watertjes doorzwommen 

(soms letterlijk); stekelbaars of knorrepos, dikkop of geuf, elke 

vis wordt gemeten en genoteerd. Maar een Europese meerval van 

I 70 cm was echt geen alledaagsheid. En ook het ambtenarenblad 

Goedendag wilde wel eens mee in de boot met ons llse. Prompt werd 

ze onze covergirl. 

© Peter Van Hoof 

I !'I d J 10rrepo' al 

qPm~t n. 
I Claude Belpaire 
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Inheemse zoetwatervissen verdwijnen of zijn bedreigd : 

Vlaamse waterlopen worden exotitscher 
tpa1 wrdL,::=1!~ 0. Vlaams• waterlopen zijn bet laatste d~um 

behoorlijk wat exotischer geworden. Dat blijkt uit een 
studie opgezet door h•t Instituut voor Bosbouw eo 
Wildbeheer en wordt b<Yestigd door een bistotisch 
ondenoà naar de verspreiding van bet visbestand In 
de pi'OYÎDào Limburg. 'Onze viskwela!rs njn vis-

dononoom 1lbtmut 1100m. Somm 
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Ministet:1Dua·_:raadt eten van 
fliti ëfPaliilg _; af< 
Alarmerende concentraties PCB's en 
Brussel' 
Eigen berichtgeving 

H
engelaars die in hun vrije uurtjes 
op paling vissen, doen er goed aan 
e~n andere hobby te zoeken of de 

paling terug te gooien. Een beperkt 
onderzoek van bet Instituut voor Bos· 
bouw en Wildbeheer (mW) toont immers 
aan dat er op elfmeetpunten hoge waar
den PCB's, pesticiden en cadmium wer· 
den aangetroffen in de paling: ln afwach· 
ting van een volledig zicht op het 
probleem raadt minister van Landbouw 
en Milieu Vera Ou a (Agalev) de bevolking 
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0 . mE' t g tE. 1 d v r d d I Claudc Bel pa i re 

In de loop van vorige eeuw zijn de onderzocke1·s van het li3W te 

Groenendaal en zijn voorlopers geëvo lueerd van ivoren toren 

wetenschappers naar bcleidsonderzoekers. Ze krijgen een belang

rijke adviseringsml en kennen een vrij intensieve interactie met 

administratie en beleid op alle niveaus. De maatschappelijke rele

vantie van het visserijwerk laat zich voor een stuk meten aan de dikte 

van de persknipsel map. 

PUBLICATIES PERSKNIPSELS 1991 • 2006 

45 r---------------------------------------~ 40 
35 

Evolutie van het aantal parlementa i re 
vragen behande ld door het !BW 
Groenendaa l in de periode 1990-maar t 
2006 . 

10 

0 

Maar vooral de vragen die de sectie te Groenendaal krijgt, zijn 

haast niet bij te houden. Het Vlaams en lokaal milieubeleid is zich 

bewust geworden van de rol die vissen in het beleid opnemen. Als 

indicatoren van ecologische kwaliteit zullen ze ook aangewend 

worden bij de evaluatie van onze water ·ystemen voor de Europese 

KadCITichtlijn Water. 13ioaccumulatiegegevens in paling verklikken 

de aanwezigheid van vcrvuilende stoffen op onze meetplaatsen. Maar 

vissen vormen ook een belangrijk onderdeel van het streefbeeld voor 

het herstel van onze beken en rivieren. Met hun behoeften wordt 

daarom degelijk rekening gehouden in het integraal waterbeheer. 

Ken je dé meest gcstelde vraag aan het IBW 7 Wel hier komt ze : Op 

welke plaatsen is het visbestand op waterloop X het grootst en op 

welke plaatsen bijna on bestaand en dit voor het jaar X of op basis 

van de meest recente gegevens en cijfers? Ze werd op deze letterlijke 

wijze niet minder dan 35 maal officieel gesteld. Door wie? 13lijkbaar 

zijn het onze Vlaamse parlementairen die hiervoor een bijzondere 

interesse vertonen. 
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er door het 
<in opdracht 

er 
roductiehuis Kanakna 
van de VRTl opnames 

gemaakt van een visreddi g bij het 
kasteel van Ham voor het programma 
' Dieren in nesten' . De !BW-medewerkers 
waren waarschijnlijk niet fotogeniek 
genoeg want de opnames werden nooit 
uitgezonden. 
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Een fragme~t uit het 
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~inisterie van Landbouw en Voedaelvoorzienins/ 

Bes tuur van WATERS en BOSSCHEN. 
BERICHTEN 

van het PROEFSTATIOII te GROENENDAEL. 

Reeks C : BOSCHBESC!IERIUNG. - !1°. 1 bis . 

PROGRAMMA VAN DE BOSCHBESCHERIUNGSSECTIE . 

Het weze wel nuttig 1n groote trekken bet p:-ogramma van de 

Boschbeeohermingeeectie aan het publiek te doen kennen. Zij 

beeft tot doel óe vijanden van bet woud en van bet bout te 
bestudoeren om ze te beetrijden. Tueecben de menigvuldige 

-!gent:p, welke de wouden aanvallen oiteeren wij: 

1°) de ineectenplagen; 

2•) de mycolvgieche en microbiologische epidel!liën; 

3•) de plantaardige paraaieten (vogellijm, klimop , geiteblad, 
enz.); 

4° ) de schadelijke dieren (konijnen, muizen, enz.); 
5°) den brand; 
6°) de luchtbezoedelingen (rookgassen); 

7°) de ontuchtige actie en de overdaad van den mensch (wande-
laars, kampeerders, het scharren van het s trooisel, enz.). 

De biolog ie der l evende wezens zal bestudeerd worden om hun 
aanvalehandelwijze en hun schade eenerzijda te doen kennen, 
hun levenewijze en vermenigvuldiging anderzijde. Uit deze studie 
zullen de ontdekkingsmiddelen, het voorko~n hunner vemrnigvul

diging afgeleid worden om ze bij een gebeurlijken in\••1 te be
strijden . 

Wat de materieels agenten betreft, zal de studie hunner bandel
wijze ondernomen worden om hun schade te voorkomen en te heelen. 
Het apreekt van zeil det de hulp can ottioieële en private 
boschtechnic i om de waarnem1Il8en op het .terre in, het eein der 
eerste aanvallen , het onderzoek der resultaten door zekere strijd· 
middelen bekomen , de mon'i.. eropnamen enz., zal nood.ig zijn. 
De produoten en de speciale apparaten zullen in ieder geval 
bestudeerd worden. 
Er zal bij voorkeur beroep gedaan worden op het nationaal 
industriemateriaal I 

Voor Nico . .. 

Nico Van Pee maakte sinds drie jaar deel uit van het team groen

arbeiders op het I BW. Nico was een toffe kerel en een harde werker. 

Hij genoot van de buitenlucht, de visserij, het samenwerken, van de 

zware fys ieke inspanningen. 

We leerden hem kennen als een stoere gast, maar ook als een man 

die opviel door z'n bescheidenheid, z'n houding en z'n heel eigen 

manier van praten, door z'n goedgelovigheid en z'n atten t zijn. 

Er waren met Nit;o zoveel g rappige momenten, momenten waarop 

je terugblikt met plezier, maar ook met heimwee. 

Zijn niet te stillen drang naar frieten bijvoorbeeld en z'n traktatie in 

' t frietkot voor het hele team, na een afvissing in Grobbendonk. Ze 

smaakten heerlijk, die frieten! 

Zijn ongelofelijke kracht waarmee hij helemaal alleen een boot uit 

het water kon halen. Geen katrol nodig! Iedereen stomverbaasd, 

natuurlijk. Hij zou het wel even zeU doen! Even groot was onze 

verbazing toen hij het afvisapparaat stuk maakte omdat hij de 

schroef te hard aandraaide. 

De verplichte reddingsvesten, nog zoiets .. . Nico had er een haat

liefde verhouding mee. Hij maakte er een sport van om met de boot 

het water op te zijn, vooraleer je doorhad dat hij alwéér zonder 

reddingsvest weg was. En dan die glimlach op z'n gezicht. . . 

Nico had het ook nooit koud! Hij stond zelfs in de winter te vissen 

in z'n T-shirt. Wij stonden te rillen in onze drie lagen bont, maar hij 

slaagde erin te zweten! 

Hij kon de aap uithangen, gaf er niet om, om hel iörnt!!!.l in te 

duiken achter een weggedreven boot of langs de regenpijp omhoog 

te klimmen om even een kushandje door het open raam te gooien . . . 
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Wanneer ik 's morgens vroeg aan het station in Groenendaal 

aankwa m, stond Nico daar met zijn moto en een extra helm, zodat 

ik niet naar het Instituut moest wandelen. Of die keer dat hij mij 

helemaal in zijn hotsende en botsende jeep vol stroresten, naar 

Leuven reed. Er reden geen bussen meer. Ja die Nico ... 

Op terrein moest niemand het wagen een lelijk woord tegen ons te 

zeggen of ons iets te maken want dan was onze beschermheer daar, 

klaar om de boosdoeners van repliek te dienen. 

Soms trakteerde hij ons op zijn geweldig lekkere pannenkoeken die 

hij de avond tevoren had staan bakken, gewone, met appelen, peren 

of bruine suiker. Echt genieten! 

Nico had geen drempelvrees en kon op alle momenten van de dag 

je bureau binnenvallen voor een babbel, een vraag, of gewoon om 

er even te zitten. Hij zei ongewuten zijn mening, over alles en nog 

wat. Dit werd niet altijd door iedereen in dank afgenomen. Hij was 

rechttoe rechtaan en dat was z'n sterkte, maar ook zijn zwakte. 

Hij leek hard van buiten, maar was broos vanbinnen . Ik herinner 

mij zijn verdriet bij het overlijden van zijn hond, Ripou du pays 

des loups, hij was er kapot van. Of zijn verhalen over Bella, zijn 

Brabander . .. 

Soms was Nico niet te pruimen, dan had hij , tot n paar uur voor 

een nieuwe werkdag op het I BW, aardappelen gerooid voor een 

bevriende boer of een halve nacht op een stelling gestaan om een 

huis te voegen. En toch kon je hem ook op die momenten, mits het 

goeie trek- en duwwerk, blijven motiveren. Niet te stuiten was hij , 

hij kon niet stilzitten, moest altijd bezig zijn . 

Eigenlijk was Nico er altijd. Tot op 3 september 2005 ... Nico reed 

met de moto naar huis en werd van de baan gemaaid door een auto. 

In m rn o r i a m Ni l o V a 11 Pee Caroline Geeraerts 

197 2 -llJ 0 5 l Hilde Verbiest 

Hij overleed ter plaatse. Hij was pas 32, nog een heel leven voor zich. 

Nico laa t een enorme leegte achter. .. Vanaf nu kunnen we alleen 

nog terugblikken op die fijne momenten met Nico. Vanaf nu 

gebeuren de afvissingen zonder hem. Vanaf nu moeten we zelf 

onze pannenkoeken bakken. Vanaf nu kan je zijn moto nog wel 

horen, maar zal het nooit meer die van Nico zijn ... 

.Nico, wij blijven je altijd in ons ha rt dragen, we nemen je nog altijd 

mee naar de afvissingen en we zu llen dat blijven doen. 

Dan<. je voor de tot•e 1 1 El! 
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De eerste aanwijzingen voor het bestaan van de toenmalige 

forelkwekerij dateren uit het begin van vorige eeuw. Later, in 194 7, 

werden de terreinen en gebouwen geschonken aan de Hocver

stichting en het was Prof. M. Huet, verbonden aan de universiteit 

van Leuven en toenmalig directeur va11 het proefstation voor bos- en 

hydrobiologisch onderzoek te Groenendaal, die hier begon met de 

eerste experimenten in verband met viskweek. Dankzij hem vetwierf 

het Centrum voor Visteelt een internationale bekendheid waar 

talrijke buitenlandse (vooral Afrikaanse) stagiairs werden opgeleid 

tot visteeltspecialisten. 

In 1980 werd het domein eigendom van de federale overheid; het 

werd aangekocht door het Ministerie van Landbouw. De Vlaamse 

Gemeenschap verwierf het bezit over de kwekerij in 1991 . Naast 

het wetenschappelijk onderzoek kreeg het centrum er een nieuwe 

taak bij: het kweken van verschillende vissoorten voor bepotingen in 

openbare waters. 

'(_3{10 
'toe"' 

. o\~e 
\\û' De huidige kwekerij wordt beheerd door het Instituut voor Bosbouw 

en Wildbeheer en is eigendom van de afdeling Bos en Groen van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het complex bestaat uit een 

vijverpark met 26 kweekvijvers, een broedhal en een hoofdgebouw, 

waarin een nat en een droog labo, een bureel en een leslokaal voor 

30 personen zijn ondergebracht. 

Daarnaast herbergt het domein een rijk gevarieerde fauna en flora. 

De aanwezigheid van broekbossen, bron bossen, moerasvegetaties, 

vijvers, hooilanden en een boomgaard maken van het terrein een 

interessant natuurgebied in de zuidelijke rand rond Brussel. 

H >t ,P1tru11 voor Vit' ' l lneYught 

tP L 11k be 

Visteelt steunt de laatste decennia vooral op artificiële reproductie. 

Oe ei tjes worden afgestreken, kunstmatig bevrucht met hom van 

mannetjesdieren en daarna in een broedhal in zuiver, zuurstofrijk 

bronwater geïncubeerd. Oe uitgekomen vislarven worden naclien 

verder opgekweekt in vistanks met behulp van specifiek voedsel 

(droge meelkorrels of levend plankton) of worden in vijvers 

gezet waar ze op natuurlijke wijze hun voedsel zoeken. Eens de 

vissen voldoende gegroeid zijn , worden ze in het kader van de 

herbepotingsplannen van de Provinciale Yisserijcommisies en / of 

een onderbouwd soortherstelprogramma uitgezet in de Vlaamse 

openbare wateren. 

Oe techmek van de kw1stmatige voortplanting wordt in de visteelt 

toegepast om te komen tot een veel hoger overlevin3'!:Jercentage (tot 

90%, terwijl dit in de vrije natuur vaak minder dan I% bedraag t). 

Eveneens verloopt de opkweek van de vissen onder gecontroleerde 

omstandigheden waardoor sterfte en predatie beperkt blijven . 

Het Centrum voor Visteelt staat in voor het wetenschappelijk 

onderzoek en de dienstverlening met betrekking tot de teelt van 

inheemse zoetwatervissoorten. Het wil de kennis aangaande deze 

teelttechnieken verruimen en inspelen op vragen van diverse doel

groepen. 

In het Centrum worden vissoorten gekweekt die in hun voortbestaan 

in Vlaanderen bedreigd of uitgestorven zijn, en/ of een ecologisch 
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waardevol karakter hebben (o.a. beekforel, winde, kopvoorn , snoek, 

kwabaal, se rpcling, riviergrondel, kroeskarper, .. . ). Deze soorten zijn 

weinig of niet bij commerciële viskwekers te verkrijgen. 

De drie huidige onderzoekslopies zijn: onderzoek naar behoud en 

herstel van autochtone en bedreigde vissoorten, populatiegenetisch 

onderzoek en oudersleuning van de herbepotiJ1gsplannen. 

Naast het lc:x."gepast onden:oek naar de kweekmogelijkheden van 

verschi llende vissoorten speelt het Centrum ook een educatieve rol: 

scholen en a11dere g roepen (vissers, natuurliefhebbers, ... ) kunnen er 

kennismaken met de ecologie van het leven in het water. 

Studenten en onderzoekers kunnen er Ierecht voor stages en / of 

samenwerkingsakkoorden in het kader van wetenschappelijk 

onderzoek. 

De kwabaal te Johan Auwerx 

Linkebee~: van Pen 

kle1ne administratieve 

vergetelheid naar een 

successtory . 

In 1999 brak er in het Visteeltcentrum te Linkebeek een nieuw 

lijdperk aan. De meeste renovaties waren achter de rug. Hel vijver

park was gerenoveerd. er waren opgefriste Jokalen en de eerste 

nieuwe collega's werden aangetrokken. In die periode verschoven 

de activiteiten ook meer en meer van het produceren van vis in 

functie van het herbepotingsplan van de afdeling Bos en Groen 

naru· het onder~oek en de kweek van bedreigde vissoorten. De 

kwabaal (Lota Jota) werd als eerste soort genoemd in een dergelijk 

kweekprogramma ter voorbereiding van een herintroductie. 

De kwabaal verdween uit onze contreien in de jaren '70 ten gevolge 

van de slechte waterkwaliteit en de aftakelmg van zijn leefomgeving. 

Dankzij de vele inspanningen die de Vlaamse overheid deed betref

fende de verbetering van de waterkwaliteit, ontstonden er voor deze 

sierlijke vissoort mogelijkheden voor zijn terugkeer. 

Het begon voor ons allemaal met een dienstreis naar Tsjechië in de 

winter van 2000. 

Er was een duidelijk taakverdeling gemaakt bij dit onderzoekspro

gr=a. Het genetisch onderzoek was in handen van het Labo 

Genetica van Professor Volckaert te Leuven, het onderzc-el> naar het 

habitatgebruik was in handen van het terun van Johan Coeck (het 

toenmalige IN) en wij van het IBW zouden te Lmkebeek de kweek 



verzorgen. Literatuurgegevens omtrent de teelt van deze soort waren 

echter bijzonder schaars. Gezien de soort heel sterk bedreigd was/is 

in de ons omringende landen, kwamen deze niet in aanmerking 

voor experimenteel onderzoek. Het risico op mislukkingen is immers 

reëel ... We dienden ons daarom te wenden tot de Oost-Europese 

landen voor het bekomen van larven en kweekdieren. Pas als we 

de reproductiecyclus met deze dieren succesvol hadden doorlopen, 

zouden we kweekdieren vragen in Frankrijk voor de uiteindelijke 

reïntroductie. 

Alle voorbereidingen werden getroffen, vcrg tmningcn werden 

aangevraagd, installaties voor de teelt voorbereid, een heel systeem 

van voedselproductie voor de larwn werd opgezet (kwabaallarven 

zijn immers maar 3 mm groot en hebben dus een heel kl ine muil en 

dus moet het voedsel ook heel klein zijn. Maar om dit klein voedsel, 

rotiferen, te kweken mootje eerst duizenden liters algen kweken ... ). 

Op 3 januari 2000 vertrokken we m~l een dienstwagen richting 

Pilzen. Het onthaal was er vriendelijk en we kregen een stoomcursus 

over de kwabaal. 2 dagen later nam de Tsjechische prof ons mee naar 

een klein ambachtelijk kwekerijtje en daar zouden we onze larven 

bekomen. Omdat we een lange terugrit voor de boeg hadden, werd 

het bezoek gepland om 6 u 's morgens zodat we om 7 u reeds konden 

vertrekken. Bij het krieken van dag bereikten w de grens Tsjechië 

- Duitsland met in de koffer 100000 larven. In ons beste Duits 

verklaarden we de reden van onze rit en legden onze vcrgunningen 

voor aan de douane. Groot was onze verbazing toen deze ons de 

toegang tot Duitsland ontzegde. We hadden inuners I document 

vergeten aan te vragen. Er was geen toestemming om deze diersoort 

te transporteren over Duitse bodem .... 

Daar stonden we dan. Een vrijdagochtend om 8u voor een gesloten 

g rens. I klein nietig documentje waren we vergeten aan te vragen. Er 

was nog een kleine mogel ijkheid, maar er restte ons wein ig tijd. Voor 

de Duitse ambtenaren die ons dit document dienden te bezorgen, 

begon het weekend immers om 12 u 's midd.tgs. Zoniet dienden 

we voor de g rensovergang het weekend te overbruggen. Uren lang 

hebben we aangeschoven aan 8 verschillende loketten tussen de ruige 

truckers. In een mengeling van Duits, Engels en gebarentaal hebben 

we staan onderhandelen, bellen en smeken tot er om 11 u55 een 

fax binnenrolde in het douanekantoor. De vergunning was er. Wc 

konden het weekend thuis doorbrengen. Slechts 12 uren autorijden 

scheidden ons van onze vertrouwde kwekerij te Linkebeek. 

Ondertussen zijn wc G jaar verder en werd de reproductie van deze 

bedreigde diersoort volledig doorlopen. De teelttechnieken staan op 

punt, verschillende ecologisch gerelateerde onderzoeken werden 

uitgevoerd, gevolgd door een reeks wetenschappelijke artikels en 

sinds de herfst van 2005 zwemmen er terqg kwab::!en r0nd in de 

Vlaamse rivieren ... 

I 14 7 





de purperreiger. op doortrek van begin 
eind oktober 2005 in de v1skwekerij te 

13 september' 19gs, ePn memor 1bel 
w0onde of te ma~rn nad 

f\iltll 



~~ Mi.O-~~~, 
Un'.~l; tf ~ 1 0 

~tv è, ~m- ct~~ v;sl~ \..-':i' J -,"'\~·..e-l'? "J-e 
~\!\ "'o 3 c.. f ~'fli'P S .k eo 111'11 o.tf <t' UV! f_. ~ 
mi~\)'). CJi_ 3 rno.~n·,g;rv~s ràa.1~-~j ~u· 
~~~lt 'S M") 'f\-J ;~r~~ .. . 

~ ().~ / t RA11'Ct 



I 
I 

I 151 I 



152 I 
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Daniel Cypers 

Voorzitter Hengelsport federatie Vlaams-Brabant 

Van bij het ontstaan van onze federatie konden wij steeds op de 

hulp en raad van het IBW, toen nog het 'Rijksstation voor Bos- en 

Hydrobiologisch onderzoek', rekenen. Het ging toen vooral over het 

ontleden van waterstalen van onze rivieren en het begeleiden van de 

eerste stappen naaT een onderbouwd vi tandsbeheer. 

Vandaag is het IBW voor ons een aanspreekpunt geworden van 

onschatbare waarde. 

Allerlei onderzoek, in functie van het visstandsbeheer en het in 

stand houden van onze vispopulaties, recent het terug introduceren 

van bijna of volledig uitgestorven vissoorten wals de kwabaal, de 

kopvoorn of de serpeling, zijn maar enkele voorbeelden die door het 

visteeltcenll"um van Linkebeek zijn gerealiseerd en waarvan wij en de 

hengelsport in het algemeen de vruchten plukken. 

Wij kunnen alleen maar hop<>n dat het !BW na de samensmelting, 

zijn voeling met de doelgroepen niet gaat verliezen en dat we ons 

werk samen kunnen verder zetten. 



Vrielynck Sven 

visserijbioloog West-Vlaanderen 

ebeekse snoek! 
e glimlach om de mondhoek 

vissers van de lJzervJllei 

iskwekerij! 
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Samen voor meer biodiver siteit _ 

Zowel het Instituut voor Bo sbouw en Wildbeheer als het Instituut voor Natuurbehoud hebben de 
voorbije decennia een enorme weg afgelegd. 
Elk met een eigen geschiedeni s en met specifieke capac iteiten en specialiteiten zijn ze 
beide uitgegroeid tot toonaangevende actoren op het vlak van natuurbehoud, bo sbeleid en 
fauna beheer. 
Niemand betwist nog hun belangrijke inbreng wanneer het gaat over biodiversiteit. monitoring 
en beheer. In het verleden waren het dikwijls de wetenschappelijke rapporten van deze 
instituten die aan de basis lagen van belangrijke beleidsbeslissingen. 
Ook in de toekomst zal dit meer dan nodig zijn. 
Vlaanderen is een dichtbevolkte, kleine regio waa r natuur en bos teruggedrongen zijn tot 
kleine eilandjes temidden van verstedelijkt gebied. Op vlak van biodiversiteit bengelen we dan 
ook helemaal onderaan het lijstje van Europese landen! 
De uitdaging voor de komende decennia i s die achterstand weg te werken en een forse 
inhaaloperatie te realiseren op vlak van natuur en bos. 
Om daarin te slagen is een sterke en wetenschappelijk goed onderbouwde argumentatie nodig, 
want enkel op die manier zullen de politieke act oren en de andere ruimtegebruike rs kunnen 
overtuigd worden. 
Ik heb er altijd in geloofd dat de fusie van beide instituten de slagkracht van de natuur- en 
bossector serieus zal kunnen verhogen. 
Het doel moet zijn: de creatie van een prestigieuze wetenschappelijke instelling met 
internationale uitstraling die voluit de kaart trekt van de biodiversiteit. 
Met als voorwaarde dat de overheid fors investeert in man - en vrouwkracht én middelen. 
Dit doen lukken is de beste garantie om van Vlaanderen ook in de toekomst een "leefbare" 
regio te maken. 
Veel succes!!! 

Vera DUA 

Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Voormalig Vlaams Minister van Leefmilieu 

I 159 



I' 

t. 
I r 

Geert De Blust - An Vanden Broeck - Geert Sioen 




