In opdracht van het IBW. onderzocht het Laboratorium voor
Houttechnalogle (UG) de houtKwaliteit van 'Hoogvorsf' en 'Hazendons'.
en vergeleek die met deze van Beaupre' . Naast de mechanische
sterkte van het hout. werd ook de krimp en zwel bij variërend vochtgehalte, de kem- en trekhouthoeveelheid op een stamdoorsnede. en de
Impregneerbaarheid van het hout met CCB [koper-chroomboorzoutcomplex) nagegaan. Tevens werd de afrolkwalIteIt van de
l<Jonen. samen met l<Jonen van de tot nog toe ongekende hybride
Popu/us tr/chocarpox(deltoides x max/mow/czllj bestudeerd.
De volgende tabel geeft een kort overzicht van de resultaten:
«6lImelllileJlmgJiJklvoor
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Ondanks het feit dat 'Hoogvorst' en 'Hazendans' aan elkoor QeWOagd
zijn wat betreft de belangrijkste selectiecriteria (stamvorm. groeikracht.
fotoperiodische respons. ,.. J. kan algemeen geconchJdeerd worden
dat de mechanische houtKwaliteit beter is voor 'Hazendans dan voor
'Hoogvorsf'. Net als 'Beaupré' is de hoge densiteit en elasticiteitsmodulus
van het hout beter geschikt voor toeposslngen waar sterkte van belang
is, Het grote percentage donker gel<Jeurd kemhout kon evenwel een
minpunt zijn. De drie l<Jonen hebben ongeveer eenzelfde trekhouthoeveelheid en ook de dimensionele veranderingen von het hout bij
fluctuerende relatieve vochtgehaltes van de omgeving zijn gelijkaardig. Bovendien kon gesteld worden dat populierenhout zeer gemakkelijk te Impregneren Is. en een
'Hazendans
Beaupré
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is don die van het spinthout von
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Wet nuttige en het aangename...

V

ong jaar reeds was het IBW er als de "kippen" bij om deel te nemen
aan de eerste Week van de Biologische Landbouw, We smulden
van een overheerlijke broodjesmaaltijd. Ook dit jaar laten we ons
niet kennen, Aangezien we in de maand juni altijd een uitstap plannen
waarbij zowel de ploeg van Groenendool als die van Geraardsbergen
eens hun been~es strekken dochten we dat het goed was om beide te
combineren: elkaar beter leren kennen en biologisch eten. We kozen er
voor ons te laten verwennen in 't Roodhof. Dit is een landelijk verblijfscentrum met 0,0. een gezellig restaurant waar biologische maaltijden
worden geserveerd, Het verblIjfscentrum Is een realisatie van Loco
Lobora. Loco Labora creëert werk voor mensen die wegens een
handicap. psychiatrisch verleden of een periode van langdurige
werkloosheid nog moeilijk een plaats vinden op de reguliere arbeidsmarkt.
Deze sociale IBW-activiteit kadert dus in de tweede Week van de
Biologische Landbouw. Om de aandacht voor bioproducten levendig te
houden en het slJccesverhaal van vorig jaar verder te zetten. organiseren
de Bond Beter Leefmilieu en het Vlaams Platform Biologische Landbouw
van 5 tot 11juni inderdaad de tweede editie van deze 'week'. Dit platform
verenigt meer dan 90 organisaties, De promotieweek kadert in de
langdUrige en beleidsgerichte campogne "10 op 10 voor de biologische
landbouw". die in 1997 van start ging. Ook deze keer is er ruimte voor zowel
publieksgerichte als inhoudelijke activiteiten. Zo zullen op woensdag 7 juni
duiZenden mensen een biologische maaltijd voorgeschoteld krijgen In
hun bedrijf, school. universiteit. ziekenhUIS. restaurant•. "

De Steenmarter Is sinds enige jaren aan een onmiskenbare come-back
bezig. Tot voor een tiental jaren slechts goed en wel bekend uit oostelijk
Vlaanderen. worden Steenmarters thans in stijgende aantallen gemeld
vanuit geheel Vlaanderen, Vooral In zuidelijk West- en Oost-Vlaanderen is
deze trend de laatste poar jaren zeer opmerkelijk. wat op een noordWaartse herkolonisatie vanu Frankrijk en Henegouwen wijst,
Wat effectief wordt Ingezameld Vla het martemetwerk is ongetwijfeld
slechts het tOPJe van de Ijsberg (veel verdwijnt Immers om privaat te
worden opgezet). Veelbetekend zijn echter de verspretde vaststellingen
van gevestigde marters In gebouwen. vaak met onvermijdelijke l<Jachten
vanwege de bewoners tot gevolg. Zelfs In de tuin van onze directeur
werden de voorbije zomer drukke activiteiten von een familie Steenmarter
waargenomen (waaronder één dode kip),
Actueel loopt een IBW-enquête onder de AMINAL-wochters aangaande
dit nieuwe verspretdingspatroon én de ermee gepoard gaande
mogelijke klachten, Het IBW werkt Immers. met de financiële ondersteuning van Bos en Groen. aan een folder die de
beVOlking enerzljdS moet toelaten dit magnifieke
dier te leren kennen en anderzijds de mogelijke
hinder elVan beter te kunnen plaatsen en aldus
ook In grate mate te VOOI1IOmen.

Bosplantsoen van linde kan betel
Vele linden zijn ingebed in het Vlaamse landschap en In ons cuttuurtlJstorisch geheugen. Het volstaat te verwijzen naar de kapelle~ en nissen
onder of in de boom. Hoewel Maria het zinnebeeld voor zuiverheid
voorstelt. heeft haar steunpilaar bij uitstek meestal een minder soortzulvere
herkomst. Reeds sinds de 16do _ 17do eeuw worden immers hybrtden von
Zomer- en Winterlinde. de twee inheemse lindensoorten In Vlaanderen.
gekweekt [de zgn. TIl/a xvu/gar/s of Hollandse linde). Veel oude sler-. dreef-.
dorps- en kapelllnden zijn dergelijke hybriden.
Als bosboom werd de linde gedurende lange tijd verwaa~oosd. Het hout
was immers niet sterk genoeg voor timmerwerk. in vergelijking met elk en
beuk. Tevens was de linde minder geschikt voor een hakhoutbeheer. Zo IS
de inheemse linde In onze bossen zeer zeldzaam geworden. Nachtans
hebben linden een aantal belangrijke ecologische en bosboUWkundige
troeven. vooral als nevenboomsoort. Unden zijn 'bestandsverplegend'
dankzij de snelle vertering van het bladstroolsel en het sterk schaduwvardragend karakter. Deze soort zit dan ook de laatste jaren opnieuw In de 11ft.
Een moeilijkheid met het huidige in de hondel te verkrijgen bosplantsoen.
is de soortzuiverheid (wegens de gemakkelijke hybridenvorming) en de
algemene kwaliteit. De hedendaags vermari<te her1<omsten leveren bv.
meestal dubbele toppen op.
Binnen het IBW werd
recent een
programma opgestart rond Zomer- en
Winteriinde. Dit om het genetisch
erfgoed van de (zeer zeldzame)
autochtone linden in Vlaanderen te
behouden en om tevens een
soortzulverder en kwalitatief hoogstaander alternatief te kunnen
aanbieden voor bosplantsoen. Uit de
recente Inventarissen naar autochtone
bomen en struiken in Vlaanderen
bleken nog vrij vele Zomeriinden
aanwezig in het West-Vlaamse
Heuvelland. De vermoedelijk laatste
relictpopulatles van Winterlinde In
Vlaanderen werden teruggevonden In
verschillende bestanden van het
Meerdaalwoud In de vorm van
uitgelopen oud hakhout. met
stoofomtrekken tot 5 - 6 m. Deze linden
worden momenteel vegetatief
vermeerderd op het IBW. met het oog
op de latere aanleg von zaadgaarden.
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Het oogsten IlOO sc/l8Uf8fl voor /QII8Ie
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hout} cp cJe KefTV'I'1llI)8I net

west-V/QanSe HecNeI/ald.

