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Beste lezer.

Op 13 maart 1991 besliste de toenmalige Vlaamse Executieve een n euwe
Vlaamse wetenschappel ke Instell ng op te nchten het Instttuut voor
Bosbouw en WIldbeheer. Binnen deze nieuwe Instelling werden het
RIjksstatIon voor Popullerenfeelt en het (Nederlandstalige) deel van het
RIjksstatIon voor Bos- en Hydrobiologie gelntegreerd We zijn nu bijna tien
Jaar later. Er IS In ddels heel wat veranderd I
Deze verander ngen weerspiegelen zich n et a leen de toename van het
aantal personee seden en m ddelen moa vooral n een nauwer
aans u en van de onderzoeksactMtelten bi de beleldsprlorttelten Hier Is
zeker de nauwe samenwerking tussen het Instttuut en AMINAL. het
bijzonder de Afdeling Bos en Groen nietvreemd aan
Bepaalde onderzoeksdomeinen werden afgestoten (bv, veredel ng van
naaldboomsoorten) andere werden weer opga st (0 a bosecoIogleJ.
n euwe onderzoeksdome nen werden ontwikkeld b'l bfotoophelstel
Ook de n euwe technolog een deden hun ntrede n 1993 war er JU
geteld twee pc s aan het IBW, nu heeft omzeggens leder personeelsl
rechtstreeks toegang tot het Intro en intemet Er werd een performa
bodemlaboratonum uitgebouwd. de viskwekenj werd geherstructureer
een GIS-omgeVIng s operationeel moleculalr-genetisch onderzoek we
opgestart
Het Vlaams Impulsprogramma Notuurontwikkellng (VlINA gaf een e
stlmu ons niet ol een om sterker In te spelen op de beleidsnoden. moor
om een nauwere samenwerking met universitaire laboratoria en ande
onderzoekscentra uit te bouwen.
In 1994 werd een eerste middellangetermijnplanning opgesteld (Naar
verdere UitboUW van het Instituut voor Bosbouw en WIldbeheer). Zes Ja
later mogen we vaststellen datde meeste plannen werden gerealiseerd.
Het s echter niet belangrijk dat de plannen werden gerealiseerd, maar h
zJn vooral de resultaten die tellen In deze Nieuwsbrief worden er opnie
enkele toegelicht
Onze planning voor de komende vijf jaar werd op 20 november 2000 aan

HET IIW IARST UIT ZIJN VOEGEN!
In de Nieuwjaargroet kon je ol lezen dat het aantal personeelsleden
drastisch steeg. Waar in 1991 de burelen voor de helft onbenut waren. is
momenteel iedere vierkante meter zowel binnen als buiten ingenomen
door burelen. archief. laboratoria....
Gelukkig zijn onze onderzoekers en techniekers niet al te kieskeurig en zijn ze
zelfs bereid om zich te installeren tussen de boekenrekken van de biblio
theek. ondanks de bezwaren van hetVeiligheidscomitè.
Op 6 november werd door AMINAL. Afdeling Bos en Groen. een gebouw
aan de Overkant van de
Gaverstraat aangekocht. Dit gebouw
huisvestte vroeger de administratie
en het dokterskabinet van de
"Stekskesfabriek Union AJlumettlère"
en is gebouwd in dezelfde stijl en
degelijkheid als het huidige IBW
bolwerk in de Gaverstraat. 4.

De Dienst Gebouwen besteedde
reeds de werken aan voor aanleg
van de telefoon- en datalijnen en de

een ru me groep van gelnteresseerden voorgesteld en getoetst. Zij geeft
de onderzoeksnoden weer die WlJ vanuit onze kennIS. vanuit het beleid.
maar ook bij de terreinbeheerders hebben kunnen detecteren. (Zie onze
web-site)
Ook werden hierin accenten gelegd naar een meer structurele samenwer
k�ng met onze zusterinstellIng het Instituut voor Natuurbehoud. Inmiddels
vonden reeds meerdere Informele overlegvergaderingen plaats om na te
gaan waar we e kaars onderzoek kunnen aanvullen of versterken en hoe
het BWeen sterkere nbreng kan leveren aan het Notuurrappart.ln het kader
van de komende herstructurering van het Vlaamse overheidsapparaat Is
het bovendien essentieel om de specifieke taak van de Vlaamse ,/
wetenschappelijke Instellingen als permanente kennisbron scherp te
sta en In dit proces s het ook belangrijk om de taak van het IBW als
ken sbron van "Verstandig gebruik van notuurte beklemtonen.
Het n lIennlum Ie kan merken ook een pok nieuwe
uit mee om deze r te maken hebben we een ruim
ma Ijk draagvlak nodig Deze Nieuwsbrief Is hiertoe een van de
Instru De commun cat! met het publiek willen we naar de
1ooko rder ver Op debegroting van dit jaar ziJn extra middelen

t'/j:>or.zier'fbln een doorstrom ng van onderzoeksresultaten mogelijk
het eigen onderzoek. maar ook van het

~~=~: Itgevoerd wordt n opdracht van de Vlaamse Overheid
n totbosbouwen Wlldbeheer.

beste lezer In naam van mezelf en de 105 medewerkers. ook
nieuwe m lennlum een toenemende interesse voor het

zI n resultoten aan het IBW toewensen. Om hiermee met
ogen kennis te maken. nodig Ik U graag uit op onze Open

VIaa derendog van 22 apnl. Tot dan I

JasVan 5ycken
Wnd algemeen directeur

vemieuwing van de elektriciteit. De werken zelf storten in februari. zodat
reeds na hetverlof de eerste verhuis kan starten.
Wat drie jaar geleden echter een zee van ruimte leek. blijkt nu reeds juist
voldoende om de nood aan gepaste ruimte in te vullen.
Voor de benarde situatie in onze vestiging Groenendaal kon echter nog
geen oplossing gevonden worden. alhoewel de toestand daar nog meer
precair is. vooral dan op het gebied van veiligheid. Maar ook hier vraagt
acuut ruimtegebrek enig aanpassingsvermogen van de IBW-medewerkers.

KALfNDfRJAAR '99
Vermoedelijk voor het eerst in de geschiedenis van Vlaanderen konden we
vorig Jaar voor alle wildsoorten een evaluatie van het afschot van het voorbije
kalende~aar opmaken. Door de afscholstatistieken en voo~aorstellingen.

opgestuurd door een 90-101 ol don niet erkende WBE's. samen te brengen meI
de gegevens uit de WBEGIS-databank konden voor 69 WBE's de afschotcijfers
genormaliseerd worden aan de hond van de oppeNlakte van hel werkings
gebied van de wildbeheereenheid. In het totaal resuneerde dit in afschotsta
tistieken per vierkante kilometer voor een oppervlakte van meer dan 450.000
ha (d.1. > 300

0 van de oppervlakte van Vlaanderen). De eerste verkennende
resultaten voor Wild konijn. Hoos. Patrijs. Fazant en Wilde eend werden verwerkt
tot een artikel in het tijdschrift van de Koninklijke Sint-Huberts Club van België en
zullen weldra ook te vinden zijn op de website van het IBW. Dus op naar de
tijdschriftenhandelaar of surfen naar
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