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Hubertus Vereniging Vlaanderen en INBO verstevigen samenwerking
Op 4 juli 2008 hebben Ludo Fastré, verantwoordelijke voor
het kenniscentrum van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), en Jurgen Tack, administrateur-generaal van het
INBO, een samenwerkingsprotocol ondertekend, in aanwezigheid van Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur, Hilde
Crevits.
Het INBO voert onderzoek uit naar het beheer van jachtwildsoorten en analyseert jachtstatistieken. Dit vergt een nauwe
samenwerking met de jagers op het terrein. Zowel het verzamelen van data als de interpretatie van resultaten, is onmogelijk zonder goede contacten met de mensen die deze
gegevens jaarlijks bezorgen aan het INBO.
Sinds begin 2007 beschikt de HVV over een eigen kenniscentrum, dat instaat voor de wetenschappelijke ondersteuning
van de jagers, voor de ondersteuning bij de opmaak van wildbeheerplannen en voor de digitalisatie van de jachtplannen.
Het spreekt voor zich dat er in het kenniscentrum veel gegevens verzameld moeten worden. Veel van deze gegevens zijn
bij het INBO aanwezig of vormen juist een belangrijke bron
van informatie voor het wetenschappelijk onderzoek aan

het INBO.
Om de bestaande samenwerking te versterken en het engagement
voor de toekomst te
verduidelijken, hebben
het INBO en de HVV een
samenwerkingsprotocol
opgemaakt.
Hierin hebben ze afspraken gemaakt over het verzamelen en
analyseren van data die voor beide partijen belangrijk kunnen zijn.
Concreet betekent dit dat het INBO en de HVV elkaar op
de hoogte zullen houden van relevante projecten over wildsoorten. Wanneer er zich mogelijkheden voordoen voor speciﬁeke samenwerking, worden hierover concrete afspraken
gemaakt.
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In memoriam Ruben Walleyn

Ruben werkte sinds 2001 als paddenstoeldeskundige op het
monitoringproject in de bosreservaten. Nadat de bomen en
struiken in deze onbeheerde bossen waren opgemeten, was
het aan Ruben om het verband te leggen tussen de bosstructuur en de paddestoelenﬂora. Bij zijn eerste opdracht als
medewerker van het bosreservatenteam, vergeleek hij ons
oudste bosreservaat in het Zoniënwoud met langdurig on-
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beheerde beukenbossen elders in Europa. Zijn werk toonde
aan dat veel en zwaar dood hout er wel degelijk toe doen
en dat dit bosreservaat al na enkele decennia van Europese
betekenis is voor zeldzame, aan dood hout gebonden paddenstoelen.
Als gedreven paddenstoeldeskundige reikte zijn interesse
tot ver voorbij de bosrand. Samen met zijn echtgenote Mieke
Verbeken publiceerde hij in 1999 een Vlaamse rode lijst van
de macrofungi. Hij was ook voorzitter van de KVMV, de overkoepelende vereniging voor mycologie in Vlaanderen, en hij
had talloze binnenlandse en internationale contacten.
Het INBO heeft een schitterende medewerker verloren, een
harde werker, een uitstekend wetenschapper met een ongeevenaarde vakkennis, maar vooral ook een goedlachse vriend
die er altijd in slaagde de ambiance erin te houden. Een echte
levensgenieter, die genoot van zijn gezin, de orchideeën in
zijn tuin, lekker eten en een goed glas wijn.
Als we de komende weken een bijzondere paddenstoel zien,
zullen we zeker aan hem denken.

Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid

Op vrijdag 19 september
is onze collega Ruben
Walleyn overleden. Ruben
was al een tijdje ziek en
leverde een harde strijd
om de ziekte die hem had
getroffen, te overwinnen.
Eerst leek het er op dat
hij die strijd zou winnen,
maar in de laatste weken
was het nieuws niet meer
zo positief. Niemand had
verwacht dat het zo snel
fataal zou aﬂopen.
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