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WENSEN BIJ HET JAAR 2000

O

t het we nu een nieuw mlIIennh.rn Ingaan cl niet. wat
zeker voststaat Is dat 2000 voor het InStItuut 10ch wel een
bijzonder Joarwordt.
1!:
VooreeIst zal het onderZOek met betrekIdng tot de bosbetlonde- :sz
IIng. dat tot op heden niet aan bod kwam. IngeyuId worden vlO 3
de stotutolre oonwervtng van een wetenschappelijk ot1Oché ; ~
deze zal bijgestaan worden door een controc1ueel techniCUS.
Een we1enschoppeIlJ verontwoOIde lnvUIlng van de crtterto ~
duwoom bOSbeheer zal zeker het beIongIJkste ondefZOekSIhe.
ma WOIdenvan deze nleuweonderzoelaer.
De zware roestprobIemen biJ popUIer dit jaar hebben OOk ~
gewezen op het uItZOnderlijk beIalg van een geposte stlategIe ~
InzoIQe I'8IIsI8ntIENerlng. Ook deze opdIocht wordt In 2000
~
stotutolr IngeyuId. Naast de on1WIkk8Ilng en uIIwerkIng van deze
shal8gle voor popUIer. zullen OOk Gewone es. Bosk8Is en WIlg tot
de prIorItoIre soorten van het reslstentIeonde behoren.
VeJder ziJn OOk de nodige middelen belOOfd om het bosreservaI8nonderZOek op te storten. WoOI dit In de ons omrtngende Ionden soms reeds
meeIdere decennlo gebeu'de. Ican VJoonderen nu voor het eerst een
grondige boslslnventarlS opmaken ten behoeve van een verdere
monitoring van de spontane processen In de erk8nde bOIreservaten. DIt
onderzoek moet ons toeIoten om op termijn duidelijke rtehtVjnen te geven
voor een bOSbeheer dot de notuuIIijke processen opttmoaI respecteert en
onderste\I1t.
Noor oonIeIdIng van de l8IUItaten van het ortênterend onderzoek van het
IBW naar polluenten In vtsvIees. heeft minister vera Duo 10egeZegct de
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monIIorIng van vtsbestonden te IntensI1Iêren. Het IBW
engageert zich om op een termijn van één Jaar voor de

Vlaamse viswaters de rtslco's voor Conslrnptle van paling vast
De Interesse voor de resuttoten van de vISbestandsmOnltOrIng vanuit het Kabinet leefmilieu en Landbouw
was zeker een hart onder de riem voor de betrokken

te leggen.

onderZoekers.
OOk de ondersteuning van de Wlldbeheerseenheden wordt
In 2000 onverminderd verder gezet. dit jaar lrOmt een
tectvlIcus deze ondersteuning versterken.
Eén van de belangrijkste agendapunten voor dit Joor IS
ongetwtjfeld het opstellen van een nieuwe mtddeIlonge
termQnplonnlng van het onderZoek : waar willen we aIS
Insttlwt de kOmende vlJt Jaar aan werken. welke middelen en
mensen zijn hiertoe vereist. we willen hIerOmlTent een ruime
ConsutatIe houden : naast de administratie en het beleid. willen we zeker
OOk de beheerdeIs en gebnJlkerS van bos. vtswater en wild bij dit belangrijk
proces betrekken. BeIongrtjk hierbij IS dat we de communlCotIeIljnen die we
de voorbije ]Oren hebben onlwlkkeld. operottoneel houden en verder
bijsh.xen zodat een Interoctteve communlCotIe tot stand kon komen. Onze
N8l1NSbrIef Is een belangrijk Instrument hiervoor.
Onze otIerbeste wensen voor 2000. veelleesplezler en graag Uw commentaar.

