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Voorwoord

Beste lezer,

Met enige vertraging, en dit vooral omwille van budgettaire en logistieke rede
nen, ligt voor U het tweede activiteitenverslag van het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer. Het rapporteert over de onderzoeksactiviteiten tijdens de perio
de 1993-1994.

Tijdens deze periode heb ik ook gewerkt aan een middellange termijnvisie voor
de uitbouw van het jonge Instituut. (J. Van Slycken. Naar een verdere uitbouw
van het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer, maart 1994).

Deze planning berust op 3 peilers;

-behoud en versterking, waar nodig, van de expertise die het Instituut meekreeg
bij haar oprichting vanuit de geregionaliseerde nationale onderzoeksinstellingen;
-het uitbouwen van de nieuwe onderzoekstaken die het Instituut werden toe
vertrouwd bij haar oprichting in 1991;
-het verlenen van wetenschappelijke ondersteuning bij de Vlaamse en interna
tionale ontwikkelingen met betrekking tot de bosbouw en het wildbeheer.

Het voorliggend verslag weerspiegelt reeds deze strategie.

Uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek vereist ook het nodige personeel
om dit te verwezenlijken. Tijdens voornoemde periode werden hiertoe de eer-
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ste, zij het bescheiden, stappen gezet in de goede richting. Ir. Boudewijn
Michiels werd in het najaar 1993 als statutair onderzoeker aangeworven voor
het verderzetten van het veredelingsonderzoek bij populier en andere snelgroei
ende boomsoorten. Ir. Bart De Cuyper nam, vanuit zijn ervaring, de taak op
zich de expertise inzake het selectie- en veredelingsonderzoek van het voormali
ge Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek te behouden en het zo
noodzakelijke onderzoek met betrekking tot de secundaire boomsoorten verder
te ontwikkelen.
Bovendien werd eind 1994 het licht op groen gezet voor de aanwerving van 4
wetenschappelijke medewerkers, 1 bestuurssecretaris, 2 administratieve krach
ten en 2 techniekers. Deze evolutie biedt reeële kansen voor de verdere ontwik
keling van het Instituut in de nabije toekomst.

Niettemin kon inmiddels, dank zij de middelen van het Eigen Vermogen van
het Instituut, reeds aan de uitbouw van het onderzoek gewerkt worden. Het
Meettorenproject in Brasschaat werd toevertrouwd aan ir. Stijn Overloop. Voor
de nodige technische ondersteuning van het visserijonderzoek, de bosbescher
ming en het fytopathologisch onderzoek werden eveneens de nodige middelen
vrijgemaakt via het Eigen Vermogen.

Vanaf 1994 werden aan het Instituut ook middelen toegekend voor het uitvoe
ren van onderzoek door derden. Zij laten toe beroep te doen op bestaande en
gerenomeerde expertise buiten het Instituut ter aanvulling van de statutaire
opdracht van het Instituut. Zo worden met deze middelen het bosbodemmeet
net, het houttechnologisch, biotechnologisch onderzoek en het onderzoek naar
de aanwezigheid van zware metalen in vis gefinancierd. In het volgende activi
teitenverslag zal over de resultaten van deze onderzoekopdrachten worden
gerapporteerd.

Bij deze uitbouw hoort ook een degelijke wetenschappelijke begeleiding. De
Wetenschappelijke Raad van het Instituut wordt sinds 1994 hiertoe bijgestaan
door meerdere begeleidingscommissies, die samengesteld zijn uit een vertegen
woordiger van de Wetenschappelijke Raad, afgevaardigden van de Afdeling Bos
en Groen en experten binnen elk onderzoeksdomein. Zij adviseren de onder
zoekers bij de opmaak van hun jaarlijks onderzoeksprogramma en begeleiden
ze bij de uitvoering ervan.

Uit de samenstelling van deze begeleidingscommissies blijkt reeds de positieve
samenwerking met de Afdeling Bos en Groen. Zij reikt echter verder: de logis
tieke en in het bijzonder de morele steun en vertrouwen, die we bij de dagdage
lijkse werking en verdere uitbouw van het Instituut mogen ondervinden, die
nen hier zeker vermeld.

Tot slot wil ik via deze weg mijn medewerkers danken voor hun inzet, niet
alleen bij het uitvoeren van hun onderzoeksopdracht, maar ook bij het volbren
gen van de vele adviserende taken die hun worden toevertrouwd en die hun
eigenlijke onderzoekstaken zwaar belasten.

IR. J. VAN SLYCKEN, waarnemend directeur.
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P. Roskams (A) bosbescherming
B. Michiels (A) veredeling populier, eik en els vanaf 1/101'93
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Selectie en veredeling

Algemene doelstellingen

Vrijwel iedereen stemt ermee in dat er, speciaal in een dicht bevolkt gebied als
het Vlaamse land, hoge eisen mogen en moeten gesteld worden aan de kwaliteit
van de bossen en van de bomen in het resterende open landschap en de parken.
Deze kwaliteit wordt niet enkel bepaald door standplaatsfactoren en de bos
bouwkundige behandeling, maar ook door de erfelijke aanleg van het betrok
ken plantmateriaal.
Het belang van de erfelijke aanleg van het bosplantsoen voor de kwaliteit van
het latere bos is echter niet steeds zo vanzelfsprekend geweest. De genetische
variatie werd in het verleden immers al te vaak te weinig onderkend en het
belang van de milieuomstandigheden voor de ontwikkeling van bomen werd
terecht maar te eenzijdig beklemtoond.
Gedurende de laatste decennia werd echter herhaaldelijk aangetoond dat men
de groei en de kwaliteit van bosbomen door selectie en veredeling kan verande
ren en verbeteren. Momenteel twijfelt niemand meer aan het belang van bos
boomveredeling.
Onmiddelijk vergelijkbaar met wat er in de land- en tuinbouw geschiedt, dient
de bosboomgenetica een continue hoofdopdracht te zijn van het toegepast
wetenschappelijk onderzoek in de bosbouw.
Voor meerdere boomsoorten schenkt een groot deel van het momenteel in de
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handel aangeboden plantsoen geen voldoening. In bepaalde gevallen is het zaad
ook afkomstig van gebieden waar totaal andere klimatologische en fotoperiodi
sche voorwaarden heersen als deze waarin de zaailingen zullen terecht komen.
De genetische waarde is meestal niet gekend. Dit heeft in vele gevallen een verre-
gaande genetische pollutie en verarming tot gevolg. .
Het selectie- en veredelingswerk moet in dit hele kader gezien worden en vormt
dus een onderdeel van een integraal groenbeheer in Vlaanderen.
Via toegepast praktijkgericht onderzoek wordt getracht van zo snel mogelijk
waardevolle fenotypen van de belangrijkste inheemse en uitheemse bosboom
soorten te verzamelen, te verjongen en samen te brengen in een basiscollectie.
Uit deze basiscollectie kunnen een aantal klonen of families uitgeplant worden
in vergelijkende plantingen en hierin op een ganse reeks van selectiecriteria
getoetst worden. Dit laat uiteindelijk de selectie toe van zowel rechtsteeks voor
de praktijk bruikbaar materiaal als van materiaal geschikt voor de aanleg van
zaadboomgaarden en verder veredelingswerk.

Rekening houdende met een veelheid aan bodem- en klimatologische omstan
digheden enerzijds en mogelijke bedreigingen door verschillende ziekten ander
zijds, kunnen we stellen dat een groot aantal boomsoorten, zowel inheemse als
ingevoerde, in het programma kunnen ingeschakeld worden. Waar mogelijk
dient echter steeds de voorkeur gegeven te worden aan onze inheemse soorten.

Het uitgangspunt bij het veredelingsonderzoek blijft steeds de genetische rijk
dom van de basiscollectie. De genetische variabiliteit dient bestendigd en indien
mogelijk vergroot te worden. Hoe groter de genetische rijkdom hoe groter de
selectiemogelijkheden en hoc groter de kans op voor de bosbouwpraktijk bruik
bare resultaten:
- mogelijkheid tot inspelen op wisselende bodemkundige en klimatologische

situaties.
- preventief wapen tegen ziekten en insektenplagen.
- meer kans op financieel en economisch success van de aanplantingen.
- mogelijkheid tot inspelen op door de mens gestelde, en mogelijk op lange

termijn wisselende, objectieven.
Het aanleggen van de basiscollectie komt in bepaalde gevallen ook neer op het
veilig stellen van de vaak laatste goede autochtone vertegenwoordigers van onze
inheemse boomsoorten. Het gaat hier bijgevolg ook om een belangrijke vorm
van natuurbehoud.

Het feit dat we werken met bomen (lange generatietijden) brengt met zich mee
dat voor de praktijk bruikbare resultaten slechts kunnen bereikt worden na vele
jaren doorgedreven onderzoek. De bosboomveredeling dient derhalve steeds op
lange termijn gepland te zijn.
Voor elke boomsoort dient een aangepaste veredelingsstrategie opgebouwd te
worden welke er uiteindelijk naar streeft geselecteerde zaden, zaailingen ofklo
nen te produceren en ter beschikking te stellen voor de aanleg van betere bossen.
Bovendien dient, gekoppeld aan de eigenlijke selectie en veredeling, ook onder
zoek te gebeuren i.v.m. algemene kwekerijtechnieken : ontsmetten en bewaren
van zaad en vegetatief materiaal, tijdstip en wijze van zaaien, enten, stekken, ver
planten, onderhoud,...
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1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Selectie en veredeling van loofboomsoorten

1. 1. 1. Zomereik

Generatieve vermeerdering

Zaailingen 1991
Deze groep van zaailingen is atkomstig van fenotypisch goede moederbomen
uit het Meerdaalwoud, Park van Arenberg (Heverlee) en een oCMw-bos te
Glabbeek-Zuurbemde. De uitzaaiing gebeurde in het voorjaar 1991 in de koude
bakken te Geraardsbergen. Tijdens de winterperiode 1992-1993 werd de lengte
van de gedurende het voorgaande groeiseizoen gevormde groeistoten bepaald.
In maart 1993 werden, na selectie op vorm en hoogte, 566 van de 754 aanwezige
planten naar de kwekerij verspeend.

Zaailingen 1993
In de koude bakken te Geraardsbergen en Grimminge werden in de winterpe
riode 1992-1993 ca. 15.000 zaden afkomstig uit het erkend zaadbestand te
Egenhoven uitgezaaid. Het gaat hoofdzakelijk om zaden verzameld onder 10

geselecteerde moederbomen. Daarnaast werden ook ca. 1400 zaden afkomstig
uit het erkend zaadbestand 'Berkenbroek' te Bree uitgezaaid. Volgende waarne
mingen werden verricht:
- gedurende het voorjaar werd gecontroleerd welke zaden tot kieming

kwamen.
- op het einde van de zomer 1993 en 1994 werden alle zaailingen geëvalueerd

voor wat de aantasting door Eikemeeldauw (Microsphaera alphitoides)
betreft. Er werd per groeistoot visueel geschat welk percentage van het
bladoppervlakte bedekt was met een witte uitslag, die het uitwendige myce
lium van de schimmel vormt. Er werden 5 klassen van aantasting onder
scheiden (0 %, > 0 % tot 25 %, > 25 % tot 50 %, > 50 % tot 75 % en > 75 %
van de bladoppervlakte).

- tijdens de winterperiode 1993-1994 werd de lengte van de afzonderlijke
groeistoten bepaald.

Zaadoogst 1994
Omwille van het feit dat 1994 gekenmerkt werd door een geringe zaadzetting
konden in het Egenhovenbos (het reeds vermelde erkend zaadbestand maakt
hier deel van uit) slechts een 600-tal eikels verzameld worden. Daarnaast wer
den ook een 500-tal eikels uit het erkend zaadbestand 'Berkenbroek' bekomen.
Deze eikels zullen in het voorjaar 1995 uitgezaaid worden.

Populatieanalyse Egenhovenbos

De populatieanalyse (zie aktiviteitenverslag 1991-1992) van het eikenbestand,
tevens erkend zaadbestand. uit het Egenhovenbos werd verder gezet:
- Niveaumetingen:
Teneinde een idee te krijgen van de topologie van het terrein, werden met een
niveaumeter de hoogteverschillen bepaald. AJhoewei het op het eerste zicht om
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een vlak terrein lijkt te gaan, werd tussen het hoogste en het laagste punt een
hoogteverschil van bijna 2 m gemeten. Dankzij deze metingen krijgen we ook
een beter idee betreffende de afwatering.

- Resistentie tegen biologische agenten:
Practische alle in 1992 opgemerkte 'zieke' exemplaren werden tijdens de in de
winter 1992-1993 uitgevoerde dunning verwijderd. De nog resterende 'zieke'
bomen werden verder geobserveerd.

- Groei en productie
Om een beeld te krijgen van de perioden in het jaar tijdens dewelke de eigenlij
ke diktegroei plaatsheeft, werden zowel in 1993 als 1994 meetbanden geplaatst
op de 25 geselecteerde bomen. De aangroei werd wekelijks gecontroleerd.
De totale hoogte van alle bomen van het blijvend bestand werd gemeten met de
telerelascoop van Bitterlich. De gemiddelde hoogte bedraagt 23.8 m (stamtal/ha
= 203). Het bestand werd gekubeerd aan de hand van de modelbomen van
Hohenadl en deze van het gemiddeld grondvlak. Hierbij ging het zowel om
modelbomen van het totale als van het blijvend bestand. De kubering gebeurde
m.b.v. de telerelascoop van Bitterlich en berust op een sectiegewijze benadering
d.m.v. de formule van Newton. Aan de hand van de gegevens van de gekubeer
de modelbomen werd het totale spilhoutvolume van het totale en het gedunde
eikenbestand bepaald.
Naast deze modelbomen werden ook de 25 geselecteerde bomen gekubeerd.

- Bepaling sociale positie
Er werd onderscheid gemaakt tussen dominant, codominant en onderdrukt.

- Bodemanalyse
De in december 1992 gestarte boringen werden verder gezet. In totaal werden
een 45-tal boringen (waaronder 25 rond de geselecteerde bomen met een meet
band) uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een pedologische boor tot
op een diepte van 120 cm. De twee bodemseries die werden aangeboord zijn
Adp en Aep.

De voorgaande metingen en observaties gebeurden grotendeels in samenwer
king met het Laboratorium voor Bosbouw - K.U. Leuven in het kader van een
eindverhandeling (F. Vaes: 'Karakterisatie en groeianalyse van een zaadbestand
in Egenhovenbos' - 1993).

1. 1. 2. Wintereik

1. 1. 2. 1. Zaadboomgaarden

Selektie plus-bomen

Tot het verwerven van het basismateriaal nodig voor de uitbouw van een zaad
boomgaard van Wintereik (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), werd in 1993 een
aanvang genomen met het opsporen van fenotypisch hoogwaardige bomen.

In een eerste fase werd de selektie van deze plus-bomen enkel doorgevoerd bin
nen de 6 tot op heden erkende zaadbestanden van wintereik, ingeschreven in
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de 'Catalogus van het Belgisch Uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten'
(Tab. 1). Hun vroegere erkenning als zaadbestand liet immers een hoge waar
schijnlijkheid op het aantreffen van 'mooie' bomen vermoeden.

CODE PLAATSNAAM GEMEENTE PRES ELEKTIE SELEKTIE

B0267 La Pointe Chimay 9 3
B0266 Queue de I'Herse Chimay 15 13
B0263 Durhez Libin 9 3
B0264 Notre-Dame Rodrigue Couvin 10 6
B0174 Culée de Faulx Florennes 36 16
B0248 Buggenhout Buggenhout 26 9

TABEL 1. Aantal geselekteerde Wintereiken binnen de erkende zaadbestanden

De keuring gebeurde telkens tijdens de periode van vegetatierust (nauwkeuriger
beoordeling van de kroonopbouw) en werd in 1994 afgesloten bij een totale ver
kende oppervlakte van 65 ha en een preselektie van 105 bomen. Deze potentiële
plus-bomen werden als dusdanig weerhouden op basis van een eerste globale
evaluatie, waarbij in hoofdzaak aandacht werd besteed aan de afwezigheid van
zware gebreken enlof aantastingen.

Het gewenste aantal definitieve plus-bomen werd voorafgaandelijk vastgelegd
op 50, een streefcijfer dat noopte tot het doorvoeren van een rangschikking bin
nen de preselektie. Deze rangschikking volgt uit de berekening, per boom, van
een globaal waarderingscijfer, dat de samc;:nvatting dient te vormen van de
beoordeling van 10 vorm- en groeikenmerken, aangevuld met een algemene
beoordeling. Elk kenmerk ontving daartoe een waardering van 1 tot 10.

Bij de berekening van een samenvattende quotering stelt zich het probleem van
het relatieve belang dat aan elk van de geobserveerde karakteristieken dient te
worden toegekend. Bij het vastleggen van deze gewichtsfaktoren werd rekening
gehouden met:
i. De ernst van bepaalde gebreken, rekening houdend met het soorteigen

gedrag. Zo wordt het niet doorlopen van de spil in het geval van wintereik
minder zwaar bestraft, terwijl het optreden van draaigroei leidt tot uitslui
ting.

'1l. De overerfbaarheid (heritabiliteit) van het betreffende kenmerk, in zoverre
gekend.

lil. De onderlinge afhankelijkheid van bepaalde kenmerken.

De deugdelijkheid van de aangewende berekeningstechniek werd aangetoond
door een laatste toetsing van de bekomen klassering aan de toestand op het
terrein. Hierbij werden geen noemenswaardige anomalieën vastgesteld.

De uiteindelijke rangschikking kwam tevens tegemoet aan de wens om een vrij
homogene geografische spreiding van de plus-bomen te behouden, aangezien
binnen elk zaadbestand minstens 1/3 van de kandidaat plus-bomen definitief
werd weerhouden (Tab 1).
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Vermeld dient dat in 1996 een tweede prospektie wordt gepland, gericht op het
opsporen van plus-bomen buiten de reeds bezochte zaadbestanden. Daartoe
zal een rondvraag worden gericht aan alle houtvesterijen.

Aanleg klonale zaadboomgaard

In 1993 werd op een deel van de plus-bomen vegetatief materiaal (griffels)
geoogst, teneinde door enting een aantal duplicaten van elke moederboom
onder te brengen in een klonale plus-zaadboomgaard. De slechte kwaliteit
van de griffels, volgend uit een onaangepaste oogsttechniek (afschot met grove
hagel), leidde tot het grotendeels mislukken van de enting. Om dit euvel te
verhelpen werd bij het opnieuw verzamelen van griffels in 1994 samengewerkt
met gespecialiseerde klimploegen.

Nakomelingsschapstesten

Bij selektie van plus-bomen stellen zich vragen aangaande het al dan niet
bestaan van een erfelijke onderbouw van het uitmuntend fenotype. Een be
langrijke aanwijzing hieromtrent kan worden bekomen'door beoordeling van
de generatieve half-sib afstamming van elke moederboom. Blijkt uit deze na
komelingsschapstesten dat de plus-bomen ook genetisch hoogwaardig zijn,
dan verwerven zij meteen de status van elite-boom.

Enkel in zaadbestand B0248 (Buggenhout) werd in 1993 dezaadzetting als
voldoende beschouwd om over te gaan tot het oogsten van eikels per plus
boom. Met het oog op het samenstellen van een getuigelot, werden bijkomend
eikels verzameld over de volledige uitgestrektheid van het bestand.
In 1994 werden op de half-sib zaailingen de eerste waarnemingen verricht
betreffende opkomst, fenologie en resistentie tegen eikemeeldauw
(Microsphaera alphitoides).

Op basis van voornoemde waarnemingen, aangevuld met latere meting van
groeikracht, zal in 1996 een eerste selektie binnen de zaailingen worden door
gevoerd met het oog op het aanleggen van een zaailing-zaadgaard.

1. 1. 2. 2. Herkomstproeven

In 1989 werd het voormalige Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch
Onderzoek, samen met 24 andere Europese onderzoeksinstelli~en, verzocht
om deelname aan een internationale herkomstproef voor Wintereik, waarvan
het initiatief en de coördinatie berustten bij het 'Danish Forest Experiment
Station', Lyngby (DK).

Uiteindelijk werden 19 Europese herkomsten (B : 2/ F : 4/ D : 4 / DK : 2 /
GB : 3/ H : 1/ N : 1/ PL: 1 / TR: 1) in de proefneming opgenomen. Voor België
wer'd geoogst binnen 2 erkende zaadbestanden : B0248 (Buggenhout) en B0266
(Queue de I'Herse),

In het najaar van 1989 werden de 19 herkomsten uitgezaaid volgens het schema
van een blokkenproef met 4 herhalingen. Dit proefschema bleef behouden bij
de verspening in 1991.
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In 1992, 1993 en 1994 werden de eerste observaties verricht in kwekerijstadium
(groei, fenologie, resistentie).

Teneinde het spectrum ;lan herkomsten te verruimen, werd in 1993 zaad van
gekende en gewaarborgde oorsprong aangekocht bij gerenommeerde zaadhan
delaars in Duitsland, Engeland en Frankrijk. In 1994 werden deze bijkomende 11

herkomsten (F : 7 / D : 3 / SLO: 1) uitgezaaid volgens het schema van een blok
kenproef met 5 herhalingen, waarbij een eerste reeks waarnemingen inzake
opkomst en resistentie werd verricht.

1. 1. 3. Beuk

Nakomelingsschapstesten

In de eerste helft van de vijftiger jaren (1953-'55) werden in het Zoniënwoud
en het MeerdaaJwoud respektievelijk 16 en 2 plus-bomen van Beuk (Fagus sylva
tica L.) aangeduid. Hun selektie was louter gebaseerd op een uitzonderlijk
goede kroon- en stamvorm en de afwezigheid van ziektes en gebreken. In het
Zoniënwoud is sedertdien reeds de helft van deze bomen verdwenen door
velling of windval.
Met het oog op het aanleggen van nakomelingschapstesten, werden in het
najaar van 1990 per moederboom (10 in totaal) gemiddeld 2,000 kg beukeIs
geoogst. De beoordeling van de hieruit voorkomende haJf-sib afstamming dient
te leiden tot een beter inzicht in de genetische basis van het fenotype van de
plus-bomen.

De beukeIs werden onmiddellijk na de oogst uitgezaaid (november 1990). De
verspeende zaailingen werden in het najaar van 1992 en 1993 opgemeten naar
hoogte.

In 1995 zullen met de 3000 Z1V2 half-sibs vergelijkende proefvlakken word
en aangelegd ten einde de verdere ontwikkeling van het nakomelingschap te
volgen.

1. 1. 4. Boskers

Zaadoogst

Als voorbereiding op de mogelijke oogst van kersen werden de in de voorgaan
de jaren door het IBW aangelegde beplantingen en zaadboomgaarden bezocht
en geëvalueerd voor wat de vruchtzetting betreft.
Begin juli 1993 werd er in 3 zaadboomgaarden geoogst. De kersen werden
(1 kleine zaadboomgaard uitgezonderd) per kloon afzonderlijk gehouden.
Onmiddellijk na de oogst werd het vruchtvlees verwijderd en werden de zaden
aan een grondig onderzoek onderworpen. In een eerste fase werden de vlotten
de zaden gescheiden van de niet-vlottende. In beide groepen werden dan de
aangeboorde (zaden met gaatje) gescheiden van de niet-aangeboorde. Van
de 'goede' zaden werd telkens het aantal zaden/kg bepaald. Gemiddeld gezien
schommelt het aantal goede zaden per kg tussen de 5000 à 6000. Goede zaden
zijn niet-vlottende zonder gaatje. In totaal werden 12.780 goede zaden weerhou-
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den. Deze werden allemaal gestratificeerd. Ongeveer 23 % van de geoogste
zaden waren slecht (aangeboord/vlottend). Er traden wel zeer grote verschillen
op en dit zowel tussen de zaadboomgaarden als tussen de klonen binnen een
zaadboomgaard.
In het voorjaar 1994 werden een 8.Boo-tal zaadjes uitgezaaid in de koude bak
ken.

Ook in 1994 werd zaad geoogst, en dit op 3 verschillende plaatsen in het land. Er
werd zowel geoogst op de moederboom als in de zaadboomgaard. In totaal
werden een 30oo-tal goede zaden gestratificeerd. Deze vertegenwoordigen
2 herkomsten.

Vegetatieve vermeerdering

Ten einde het behoud van de basiscollectie te bestendigen werd een deel van
het aanwezige klonenmateriaal in de kwekerij via enten vermeerderd.

1. 1. 5. Wilg

Inleiding

Reeds in 1981 werd gestart met een programma voor selectie en veredeling
van de inheemse boomvormende Wilgen Salix alba, Salix fragilis en hun inter
specifieke hybriden.
De keuze van het genus Wilg wordt gerechtvaardigd door hun snelle groei,
beperkte eisen aan de bodem, en hun geschiktheid voor veredeling. Daarnaast
is ook het aspect natuurbehoud van belang. Door het verzamelen en bewaren
van autochtoon plantmateriaal helpen wij mee aan het veilig stellen van de
toekomst voor deze soorten.
Tot nog toe lag de nadruk van het programma op het samenstellen van een
uitgebreide basiscollectie van hoofdzakelijk Belgisch materiaal, en het op punt
stellen van infectietechnieken voor het toetsen van de resistentie tegen de
watermerkziekte, veroorzaakt door de bacterie Erwinia salicis.
Deze twee onderwerpen zullen ook in de toekomst belangrijke programma
punten blijven. Het belang van ziekteresistentie evenals van een voldoende
grote variabiliteit binnen de kweekpopulatie kan niet voldoende worden bena
drukt. Ondertussen werd ook begonnen met het doorvoeren van selecties en
het samenbrengen van de gewenste eigenschappen in veredelde individuen
door middel van kruisingen.
Voor de proeven rond watermerkziekte wordt tevens verwezen naar het hoofd
stuk 'pathologie in functie van selectie en veredeling'. Immers, er is een intense
samenwerking tussen beide disciplines vereist om dit probleem aan te pakken.

Programma

Na een onderbreking van de activiteiten (januari '92 - maart '93) ten gevolge
van een personeelswissel werd het programma in april 1993 hervat.
Door deze wissel werd de aanvangsfase extra tijd besteed aan inventarisatie
van gegevens en materiaal, en aan het overzichtelijk bewaren van de steeds
groter wordende hoeveelheden informatie.

BOSBOUW 22 SELECTIE &- VEREDELING



Een nieuwe reeks klonen (de reeks 'Ekeren') werd toegevoegd aan de basis
collectie. Bestaande proefaanplantingen werden gemeten en geobserveerd om
de betere klonen te kunnen selecteren. Slechts enkele nieuwe proefaanplant
ingen werden aangelegd, want omwille van de concentratie van de inspan
ningen op Erwinia-proeven en op kruisingen in de voorgaande jaren was de
beschikbaarheid van plantmateriaal voor proefpercelen beperkt. Er werd een
aanvang genomen met het opkweken van plantmateriaal van de ganse basis
collectie en dit zowel voor selectiedoeleinden (observaties in kwekerij gevolgd
door het uitplanten in proefpercelen en verdere metingen) als voor infectie
proeven met Erwinia salicis (het toetsen op resistentie aan watermerkziekte).
De zaailingen van 1988 werden gedurende een tweede seizoen geobserveerd
op verdere evolutie van (uitwendige) symptomen van watermerkziekte. Aan
het einde van het seizoen werden de planten ook gecontroleerd op inwendige
symptomen. Tevens werden eind '93 de zaailingen van '89 en '90 geïnoculeerd
met Erwinia salicis en gedurende het groeiseizoen van 1994 geobserveerd op uit
wendige symptomen van de ziekte. In de lente werd een nieuwe reeks kruisin
gen uitgevoerd, waarvan de zaailingen werden opgekweekt.

1. 1. 5. 1. Genetische basiscollectie

Bestaande collectie
Van het grootste deel van de basiscollectie (zo'n 650 tal klonen) werd in de win
ter van 93-94 stekmateriaal genomen. Dit stekmateriaal wordt gebruikt om
nieuwe planten op te kweken voor de aanleg van proefpercelen en moeder
kwartieren. Er wordt eveneens een proefperceel aangelegd voor kunstmatige
infecties met Erwinia salicis om zodoendè de ganse basiscollectie te screenen op
resistentie aan watermerkziekte.

Prospectie naar nieuw materiaal
In het natuurreservaat 'Oude Landen' te Ekeren werd van 115 bomen stekma
teriaal verzameld. In het reservaat staan vele wilgen, daar terechtgekomen door
natuurlijke verjonging. Bij het verzamelen op het terrein werd geen eerste se
lectie uitgevoerd. Het betreft immers geen bomen in bosverband, maar alleen
staande bomen met meervoudige stammen, zodat een vormbeoordeling niet
mogelijk is. Ook verschillen de bomen in leeftijd, zodat een vergelijking van
de groeikracht vele houtboringen zou vereisen, terwijl ons door het beheer was
gevraagd de gevolgen van onze interventie te minimalizeren. Alle bomen wer
den gemerkt en aangeduid op plan, zodat we ze later terug kunnen vinden. Dit
kan de interpretatie vergemakkelijken van hetgeen in de kwekerij wordt waar
genomen. 10 Stekken per kloon werden in januari 1994 in de kwekerij gezet.

1. 1. 5. 2. Aanplantingen

In de jaren 91 en 92 werd geen plantsoen gekweekt voor nieuwe aanplantingen.
In de winter 93-94 werd toch één nieuwe aanplanting aangelegd te Balegem,
dit met 72 poten die uit een moederkwartier (V.82.XXX) en een experimentele
aanplanting (S.88.xxxJx) konden worden geoogst.
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In de winter 94-95 zijn een 280-tal2-jarige planten beschikbaar om uit te plan
ten. Het betreft hier zaailingen van 89 en 90 die reeds een eerste screening voor
vorm. groeikracht en Erwinia-resistentie hebben doorstaan. Deze selectie is voor
geen van de drie kenmerken definitief. maar het blijft bijzonder interessant om
dit plantsoen in aanplanting te vergelijken met materiaal uit de basiscollectie.

1. 1. 5. 3. Gecontroleerde kruisingen 1994

Een reeks van 35 gecontroleerde kruisingen werd ondernomen. waarvan 12
kruisingen als geslaagd beschouwd kunnen worden daar ze meer dan 50 zaailin
gen produceerden (tabel 3). De ouders werden gekozen op basis van de
beschikbare gegevens betreffende de betere klonen van de basiscollectie. Het
gaat vooral om Salix alba x Salix alba kruisingen, omdat het aantal (goede)
exemplaren van Salix fragilis in onze basiscollectie momenteel nog vrij beperkt
is. Hierdoor kan slechts op termijn worden verholpen door specifiek naar Salix
fragilis te prospecteren.

De kiemingspercentages bleken uitermate afhankelijk te zijn van de versheid
van het zaad. Tevens werd geëxperimenteerd met verschillende zaaitechnieken.
Het zaad werd uitgezaaid met en zonder pluis, en werd ook in bepaalde geval
len 24 uur geweekt, hetgeen de kieming bevordert. Het kuisen en weken van
zaad is echter erg tijdrovend, zodat bij gebrek aan personeel best wordt geop
teerd voor de meest arbeidsextensieve werkwijze (uitzaaien met pluis), om snel
te kunnen werken en te vermijden dat de kiemkracht verloren zou gaan. Dit
geeft echter aanzienlijk meer werk bij het verspenen.

KRUISINGEN 1994 : S. ALBA x S. ALBA : 30 KRUISINGEN

v.86.082 v.86.109 v.86.090 v.86.077
V.82·302 x x x
V.82.297 x x x
V.82·313 x x
V.82·3]] x
V.82. 215 x
V.82.208 x x

v.86.053 v.86.081 v.86.030 V.82.098
v.86.041 x x
v.86.112 X X

v.86.050 x x
v.86.033 x
V.82·308 x
v.86.085 x
v.86.080
v.86.008 x
v.86.119
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KRUISINGEN 1994: s. FRAGlLIS X S."FRAGILIS, S. ALBA X S. FRAGILIS, (S. X RUBENS) x S. FRAGILIS

EN (S. X RUBENS) X S. ALBA

v·90.074 V.82.101 V.82·103
V·90.004 X

V·90.078 X X

V·90.087 X X

TABEL 2: Gecontroleerde kruisingen uitgevoerd in 1994.

1. 1. 6. Populier

Op 31 januari 1993 werd ir. V. Steenackers, die gedurende meer dan 40 jaar ver
antwoordelijk was voor het onderzoek op de populieren, op rust gesteld. In de
functie van veredelaar werd hij slechts vervangen op 1oktober 1993.
Dientengevolge lag het veredelingsonderzoek (de pathologie uitgezonderd) van
de populier gedurende het jaar 1993 grotendeels stil. Het hierna volgende over
zicht van de uitgevoerde activiteiten heeft dan ook hoofdzakelijk betrekking op
het jaar 1994. Gezien het belang van de pathologie wordt deze in een afzonder
lijk hoofdstuk besproken.

Basisverzameling

Het uitgangspunt bij het veredelingsonderzoek blijft steeds de genetische rijk
dom van de basisverzameling. In het verleden werden verschillende aanplantin
gen gerealiseerd bestaande uit zowel vegetatief als generatief vermeerderd mate
riaal. Het gaat om materiaal ontvangen uit andere continenten, eigen verza
meld materiaal en nakomelingen van aan het instituut uitgevoerde kruisingen.

Belangrijke van deze aanplantingen dreigen echter op korte of middellange ter
mijn verloren te gaan. Daarom werd gestart met de inventarisatie van de actu
ele toestand van de basisverzameling. In het voorjaar 1994 werden ook reeds
een beperkt aantal klonen van deze basiscollectie vegetatief vermeerderd.
Daarnaast werd de basisverzameling ook uitgebreid door de vegetatieve ver
meerdering via stekken van enkele in de natuur gevonden exemplaren van de
inheemse P. nigra.

Generatieve vermeerdering

In 1994 werden 4 gecontroleerde kruisingen uitgevoerd:
P. deltoides x P. trichocarpa (2), P. nigra x P. trichocarpa en P. trichocarpa x P. tri
chocarpa. Er werd eveneens zaad geoogst in de zaadboomgaarden van P. nigra,
P. deltoides en P. trichocarpa. In het kader van een uitwisselingsprogramma werd
zaad afkomstig uit 10 P. nigra-bestanden in Polen uitgezàaid.
De bekomen zaailingen werden, waar nodig, verspeend in bakjes en regelmatig
gecontroleerd op het voorkomen van roest.
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Proefbeplantingen

Tijdens de winter 1993-1994 werden 2 aanplantingen (totaal 3 ha) aangelegd.
Het gaat om 391 planten. Deze vertegenwoordigen 13 aan het !BW ontwikkelde
klonen.

In het kader van een EG-project (AIRI-CT92-0349 (IRPI) Task 5: 'Studies on the
interactions of poplar dones with sites and dimatic factors') werd in Wingene
in samenwerking met de Houtvesterij 'Brugge' een experimentele aanplanting
aangelegd. In deze aanplanting gaat het om 9 (8 nog niet gecommercialiseerde
klonen + getuigekloon Beaupré) klonen van het IBW, 13 Italiaanse en 3
Nederlandse klonen.

Observaties en metingen

Doorheen het jaar werden een groot aantal observaties en metingen (openen en
sluiten knoppen, vorstgevoeligheid, vorm, ziekteresistentie, hoogte- en dikte
groei, ... ) uitgevoerd op het in de proetkwekerij aanwezige plantmateriaal even
als op een deel van de in de doorheen de jaren aangelegde proefbeplantingen
aanwezige klonen.

1. 1. 7. Zwarte els

Herkomstproeven

Zaailingen 1991

Een groot deel van de tijdens de voorgaande jaren opgekweekte en geselecteer
de planten, behorende tot verschillende herkomsten uit het zuiden van België
(Ourthe, Sûre, Wamme, Molignée. Neufchateau, Vire, Cerfontaine, Ton), wer
den vanuit de koude bakken naar de volle grond in de kwekerij overgeplant in
het voorjaar 1993. Het resterende deel werd als tussenbeplanting in een populie
renbos aangeplant.
De hoogte van het tweejarig materiaal werd gemeten. Hieruit bleken reeds sig
nificante verschillen tussen de herkomsten voor te komen. In het voorjaar 1994
werd met een deel van het beschikbare plantmateriaal een proefbeplanting aan
gelegd in het Eversambos te Stavele-Alveringem (samenwerking Houtvesterij
'Brugge').

Zaailingen 1992

De in 1992 bekomen zaailingen, afkomstig uit zaad van de in 1980 aangelegde
planting met geselecteerde zaailingen uit de nakomelingschappen van geselec
teerde moederbomen uit de vallei van de Molignée, werden in het voorjaar 1993
na selectie op ruimere afstand in de bakken geplant. Het ging in totaal om een
660-tal planten. In het voorjaar 1994 werd een tweede selectie doorgevoerd en
werden de betere zaailingen naar de kwekerij verplant. In het najaar werd hier
van de hoogte gemeten. In totaal ging het om 392 planten met een gemiddelde
hoogte van 191 cm.

Zaailingen 1993

Een klein deel van het in de vriezer bewaarde zaad, behorende tot de herkom
sten Zoersel, Wamme, Ry de Rome, Molignée en Neufchateau, werd in de
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/uglans regia
/uglans nigra
Quercus borealis
Quercus petraea

koude bakken uitgezaaid. Een groot deel bevond zich reeds 10 jaar of meer in de
vriezer. Het aantal bekomen zaailingen op het einde van 1993 bedroeg ca. 1500.
Na selectie werden de zaailingen op ruimere afstand in de bakken geplant.

Zaailingen 1994
Een deel van het in de vriezer aanwezige zaad van zwarte els, behorende tot de
herkomsten Neufchàteau en Molignée werd in het voorjaar 1994 uitgezaaid.

1. 1. 8. Overige loofboomsoorten

Herkomstproeven

In 1993 werd het initiatief genomen tot het opstarten van een herkomstproef
voor Gewone es (Fraxinus excelsior L.), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus
L.) en Amerikaanse eik (Quercus borealis Michx.!J. Uiteindelijk dient hieruit
voor elk van de betreffende soorten een lijst en/of rangschikking van de 'aanbe
volen herkomsten' te worden gepuurd.

In 1994 werden 9 herkomsten van Amerikaanse eik (NL : 5 / D : 1 / F : 3) uitge
zaaid volgens een blokkenproef met 5 herhalingen.

In het geval van Gewone es en Gewone esdoorn (respektievelijk 5 en 4 herkom
sten) werd, met het oog op het doorbreken van de dormantie, in 1994 tot strati
ficatie van de zaden overgegaan. Als dusdanig wordt de zaaiing voorzien in het
voorjaar 1995.

Selektie zaadbestanden en plusbomen

In het najaar 1993 werd aan alle Vlaamse houtvesterijen een rondvraag gericht
betreffende het al dan niet bestaan van potentiële zaadbestanden en/of plus
bomen binnen elk ambtsgebied. Hierbij werden volgende boomsoorten in aan
merking genomen:
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Castanea sativa

Aangezien de antwoorden voor bepaalde houtvesterijen nog op zich laten
wachten, wordt de keuring van de voorgestelde bestanden en bomen pas voor
zien in 1996. In geval van positieve beoordeling, worden:
- de bestanden als zaadbestanden opgenomen in de Catalogus van het Belgisch

Uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten ;
- de bomen als plus-bomen gecatalogeerd en eventueel opgenomen in een

plus-zaadboomgaard.

Behoud genetisch materiaal

In het kader van het behoud van waardevol inheems materiaal werd reeds een
aanvang genomen met de vegetatieve vermeerdering via enten van Gewone es en
linde. Van linde werd eveneens op beperkte schaal zaad geoogst en gestratificeerd.
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Dit alles moet ons tevens toelaten meer inzicht te krijgen in de verschillende
vermeerderingswijzen en eventueel voorkomende problemen.

1. 2. Selectie en veredeling van naaldboomsoorten

1. 2. 1. Hybriede lork

Multiklonale variëteit

In 1983 werd in de kwekerij van Groenendaal aangevangen met de kreatie van
een multiklonale variëteit van hybriede lork (Larix eurolepis Henry). De bedoe
ling was het op grote schaal voortbrengen van vegetatief vermeerderingsmateri
aal (i.e. stekken) van streng geselekteerde en genetisch hoogwaardige infantiele
klonen. Het belang van de vegetatieve vermeerdering werd vooral gezien in het
kader van de zeer lage zaadopbrengst van de zaadboomgaard te Halle.

Voornoemd klonenpark is opgebouwd uit 97 klonen. elk vertegenwoordigd
door 1 exemplaar en aangeplant in een 2 x 2 m verband.

Evaluatie van het bestaande klonenpark

De infantiele klonen welke in 1983 werden gebruikt bij het aanleggen van het
'oude' klonenpark, werden louter op basis van hun groeikracht geselekteerd..
Dit klonenpark is reeds operatief (mogelijkheid tot regelmatige oogst en ver
koop van stekken), doch lijkt het aangewezen om voorafgaandelijk de intrinsie
ke waarde van de opgenomen klonen te achterhalen. Dit kan gebeuren door
beoordeling van volgende kenmerken bij het vegetatief nakomelingschap:

1. De bestendigheid van de aanvankelijk vastgestelde uitzonderlijke groei
kracht, hetgeen uitsluitsel geeft over de genetische onderbouwen de over
erfbaarheid van de uitzonderlijke groeikracht van de geselekteerde Z2Vl

halfsibs.
2. Het laattijdig uitlopen.
3. De ziekteresistentie o.a tegen larikskanker (Lachnellula willkommii)
4. De beworteling der stekken (i.e. stekbaarheid van de kloon).
5. De latere wortelontwikkeling in relatie tot de bovengrondse groei.
6. De vorm, met name de graad en duur van plagiotropie.

Uitbreiding van het klonenpark

De noodzaak tot het opdrijven van het aantal klonen volgt uit:
1. Het te beperkte opbrengstvermogen : maximaal 30.000 stekken per

groeiseizoen;
2. De te nauwe genetische basis.

Voor de uitbreiding zal in eerste instantie gebruik worden gemaakt van infan
tiele klonen, geselekteerd in kwekerij-stadium. Aangezien het bestaan wordt
vermoed van een negatieve korrelatie tussen enerzijds de leeftijd van de moe
derhoom en anderzijds de stekbaarheid (i.e. bewortelingsvermogen van de stek
ken) en de kwaliteit van het nakomelingsschap (i.e. groeikracht en vorm (pla
giotropie)), wordt heden nog afgezien van de opname van juveniele en mature
klonen in de verzameling.
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Een eerste voorlopige selektie van infantiele klonen werd gerealiseerd aan het
begin van de vegetatieperiode 1994. De basis daartoe bevond zich in de kwekerij
van Groenendaal onder de vorm van nagenoeg 8.000 Z2Vl half-sibs (herkomst
Halle, zaadboomgaard 506 DE). Het voorlopig karakter van deze selektie volgt
uit het feit dat hierbij enkel de groeikracht (i.e. hoogtegroei), de vorm en het al
dan niet laattijdig uitlopen als kriteria werden gehanteerd.

De aldus uitgekozen bomen (52) werden overgebracht naar een tijdelijk klonen
park. Hun definitieve opname in de multiklonale variëteit hangt samen met een
gunstige evaluatie van de intrinsieke waarde van de infantiele klonen, welke
blijkt uit de beoordeling van de reeds hoger vermelde kenmerken bij de vegeta
tieve nakomelingen.

Klaarblijkelijk is het beoogde onderzoek in belangrijke mate afhankelijk van de
beoordeling van de afstamming. Derhalve werden in 1993 en 1994 alle klonen
van zowel het 'oude' als het 'nieuwe' park vegetatief vermeerderd. Deze stek
campagne zal worden herhaald in 1995, samen met een voortzetting van de
observatie van de oudere zich ontwikkelende stekken.
In geval van negatieve beoordeling zal de betreffende kloon definitief uit de
variëteit worden verwijderd. Wordt de kloon evenwel als waardevol weerhou
den, dan leveren de zich ontwikkelende stekken meteen bijkomende duplicata
van de oorspronkelijke moederbomen waardoor de kapaciteit van het park
wordt 'verhoogd.

Betrouwbaarheid van de vroegtijdige screening

In 1994 werden tevens een aantal zwak groeiende en/of vroeg uitlopende exem
plaren bij de selektie weerhouden. De waarde van de vroegtijdige screening zal
blijken uit de bestendiging van beide negatieve kenmerken in de vegetatieve
afstamming, waarbij het nakomelingschap van de betere klonen, geselekteerd
voor de multiklonale variëteit, als getuige zal worden aangewend.
Afhankelijk van de vegetatieve ontwikkeling werden in 1994 reeds de eerste
stekken geoogst op de betreffende zwakkere zaailingen.

Veroudering van de multiklonale variëteit

Bij de kreatie en het gebruik van een multiklonale variëteit dient rekening
gehouden met de mogelijkheid dat bij toenemende leeftijd van de moederbo
men:
- de stekken moeilijker bewortelen ;
- de groeikracht van de vegetatieve nakomelingen afneemt;
- de plagiotropie sterker uitgesproken is en langer aanhoudt.

In 1994 werd een studie opgestart die het eventueel bestaan van deze negatieve
invloed van de veroudering ondubbelzinnig wil aantonen. Blijkt er inderdaad
een verouderingseffekt te bestaan, dan zal bijkomend worden nagegaan hoe
snel deze waardevermindering van het klonenpark zich doorzet.

Een eerste etappe in dit onderzoek wordt gevormd door het opsporen van een
mogelijk verjongingseffekt door het snijden van de stek zelf. Men dient zich af
te vragen indien de stek ook de leeftijd van de moederboom overerft, dan wel
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dat zijn leeftijd dient te worden gerekend vanaf het ogenblik van het snijden
van de stek.

Het antwoord ligt in het al dan niet voorkomen, binnen eenzelfde kloon, van
een significante verbetering aangaande voornoemde kenmerken tussen ener
zijds stekken geoogst op de oorspronkelijke moederboom (ortet) en anderzijds
de stekken afkomstig van de vegetatieve nakomelingen (ramet).

In deze optiek werd in het voorjaar 1993 een stek-campagne opgezet waarbij,
per kloon aanwezig in het park, 100 stekken werden gesneden. In 1996 zullen
deze planten voldoende ontwikkeld zijn om zelf stekken te leveren, zodat het
vegetatiefvermeerderingsmateriaal hiervan inzake groei, vorm, fenologie kan
worden vergeleken met dit afkomstig uit het oude klonenpark.

In afwachting van de resultaten van voorgaande studie kan reeds worden nage
gaan of er signifikante verschillen bestaan tussen het vegetatief nakomeling
schap van zaailingen behorend tot dezelfde familie, i.e. afkomstig van dezelfde
moederboom in de zaadboomgaard 506oE. Blijken deze verschillen afwezig te
zijn, dan kan de eventuele veroudering van de multiklonale variëteit achter
haald worden door vergelijking van de vegetatieve afstamming van jonge zaai
lingen afkomstig van de zaadboom die vroeger (1983) ook de ortet voor het klo-
nenpark heeft geleverd. .
Tot voorbereiding van deze studie werden in 1994 stekken geoogst binnen een
aantal zaailing-families. Na verspening zullen in 1996 de eerste waarnemingen
worden verricht, waarbij terzelftertijd de stekcampagne zelf zal worden her
haald.

1. 2. 2. Douglas

Herkomstproef

Het onderzoek richt zich op het gedrag (groei- en aanpassingsvermogen) van
Douglas. waarbij, onder gelijkaardige standplaatsomstandigheden verschillende
herkomsten aan elkaar worden getoetst.

Tot het opbrengen van het nodige plantsoen werd het zaad rechtstreeks betrok
ken uit diverse erkende zaadbestanden gesitueerd in de staat Washington (u.SA).

Het geformuleerde onderzoeksthema leidde in 1989 tot de aanleg van 5 proef
vlakken waarbij 2 Amerikaanse herkomsten werden betrokken (USA, Wash.,
SIUATTLE RIVER en HOQUlAM).

Tot het verder.uitbreiden van de proefopzet (spreiding over een ruimer spek
trum aan standplaatsen en herkomsten) werden in 1993 en 1994 elf bijkomende
percelen aangeplant waardoor 4 nieuwe Amerikaanse herkomsten in de proef
neming werden opgenomen, met name USA, Wash., SNOQUALMIE FALLS / WEST
CHEKALIS / SHELTON en MATLOCK.

In 1996 wordt een inventaris (H- en DBH-meting) van alle bestaande proefvlak
ken gepland, waarbij tevens - waar nodig - zal worden ingeboet.
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1. 2. 3. Overige naaldboomsoorten

Nakomelingsschapstesten

Aanleg proefvlakken
In de zaadtuinen, beheerd door het IBW, wordt systematisch geoogst per moe
derboom. Derhalve worden in de kwekerij van Groenendaal op grote schaal
half-sib zaailingen van naaldboomsoorten voortgebracht.

ZAAIING TYPE ZAAILINGEN

1992 Z2 9,000

1993 Zl 15,000

1992 Z2 5,000

1993 Zl 10,50 0

1991 Z2V1 8,000

1993 Zl 3,100

1991 Z2V1 5,600

Pinus nigra cv 'Koekelare'

BOOMSOORT

Pinus sylvestris

Pseudotsuga menziesii

TABEL 3: Half-sib zaailingen beschikbaar in de kwekerij van Groenendaal in 1994

Larix eurolepis

Een deel van deze planten wordt ingeschakeld als onderstam bij het aanleggen
van entproeven (Pinus spp.) of wordt na selektie overgeheveld naar een klonen
park (Hybriede lork - Douglas). De overige zaailingen zijn dienstbaar bij een
kritische evaluatie, via het nakomelingschap, van de opbouw (konfiguratie) van
de bestaande zaadtuinen en van de intrinsieke waarde van de klonen waaruit ze
zijn opgebouwd:
a. Onderlinge vergelijking van de reeds aànwezige klonen (o.a. groei, vorm,

ziekteresistentie).
b. Vergelijking van de oorspronkelijke moederbomen met nieuw te selekteren

individuen in bestaande bestanden en zaadbestanden.

Deze strategie van permanente toetsing van de klonen in de zaadtuin aan nieuw
geselekteerde individuen dient te leiden tot het kreëren van een evolutieve
zaadboomgaard (evolving seed orchard) waarbij tevens gestreefd wordt naar
een uitbreiding van de heden te nauwe genetische basis.

De zaailingen worden in de kwekerijfase gevolgd naar groei (hoogte), vorm en
fenologie. Later worden ze aangewend tot aanleg van proefvlakken waarbij kan
worden nagegaan of de trends (verschillen) waargenomen in de kwekerij zich
bestendigen.

In 1994 werd een eerste reeks proefpercelen aangeplant.

BOOMSOORT GEMEENTE PLAATSNAAM OPP. (HA) TYPE

Larix eurolepis Maaseik Jagersborg 1.90 one-tree plots
Pinus nigra cv 'Koekelare

,
Weelde Hoogeindse Bergen 1.75 4 blokken

Pinus sylvestris Ravels Hoge Vijvers - p. 62 2.10 4 blokken
Hoge Vijvers - p. 88 0·95 2 blokken

TABEL 4. Proefvlakken met half-sib afstamming van de zaadboomgaarden
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Bemonstering bestaande bestanden

Opdat de gewenste resultaten vlugger zouden bekomen worden, werd in het
najaar 1993 aan alle Vlaamse houtvesterijen een rondvraag gericht tot het
opsporen van alle bestanden van Gewone den en Koekelare den met respektie
velijke herkomst Groenendaal (502Ba) en Halle (504H & 505H).
In 1994 werden in een dergelijk bestand van Gewone den (Weelde - Hoogeindse
Bergen) 5 permanente proefvlakken uitgezet, waarbij naast de metingen gericht
op het bepalen van de klassieke bestandsparameters, tevens meer kwalitatieve
kenmerken werden geëvalueerd, zoals vorm en afwezigheid van gebreken en
aantastingen.

Zodoende zal worden nagegaan in hoeverre de voornoemde herkomsten als
superieur kunnen worden aanbevolen, hetgeen meteen een opwaardering zou
betekenen van de zaadtuin naar de status van elite-zaadboomgaard.

2. Andere activiteiten

2. 1. Verkoop zaden bosboomsoorten

Een bijkomende opdracht van het IBW ligt in het markten en publiekelijk ter
beschikking stellen van bosboomzaden van gekende en gewaarborgde oor
sprong.

Deze taak omvat:
het pèrmanent stockbeheer ;
het volledige bereidingsproces van geoogste zaden afkomstig uit
zaadboomgaarden en/of erkende zaadbestanden ;

de invoer van zaad uit het buitenland;
de commercialisering;
de verzending naar binnen- en buitenland;
het aanvragen van de vereiste keuringen en analyses;
het atleveren van de herkomstcertificaten ;
advies verlening aangaande bereiding en bewaring van zuiver zaad.

Ook in 1993 en 1994 werd voorzien in de organisatie van en de kontrole op
voornoemde aktiviteiten, en werd respektievelijk xx kg (xx % inlands zaad) en
x-x kg (xx % inlands zaad) gemarkt
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1993 0 21620 2700 0 600 250 0 40150 53920 0 0 0 0 119240

1994 0 21795 3000 0 250 t335 655 53015 67185 0 370 0 185 147790

TABEL 5: Aantal verkochte stekken per kloon in 1993 en 1994
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2. 3. Zaadboomgaarden

Het IBW is belast met het beheer van acht zaadboomgaarden, gelegen te Halle
en te Groenendaal en uitsluitend opgebouwd uit geselekteerde klonen van
naaldboomsoorten.

BOOMSOORT CODE EXTENSIE OPP. (HA) KLONEN

Pinus nigra cv 'Koekelare
,

504 H 2·43 25
Pinus nigra cv 'Koekelare

,
505 H 2·94 50

Pinus sylvestris 502 BA 2·52 25
Picea abies 501 A 1 0.68 30

2 0·70 36
Pseudotsuga menziesii 503 C 0·78 30
Abies grandis 508 J 0.84 21
Larix decidua 'Sudetica 507 EE 0·56 15
Larix eurolepis 506 DE 0·53 2EI17J

2 1.20 2EI16J
3 0.63 2EI16J
4 1.20 15EI15J

TABEL 6: Zaadboomgaarden beheerd door het IBW

Het beheer en het onderhoud van de zaadtuinen vormt een permanent doorlo
pende opdracht welke tevens in 1993 en 1994 werd waargenomen.

In eerste instantie werd voorzien in de planning en de kontrole op de uitvoe
ring van de algemene onderhoudswerken (maaien, bemesten, vormsnoei, vrij
stellen van zaadbomen door kappingen in de aanpalende bosbestanden en
randbeplantingen) .

In het voorjaar van 1994 werd de inventaris van alle bestaande zaadtuinen
beëindigd. Alle aldus geaktualiseerde kaarten werden meteen geïnformatiseerd
waardoor zowel de reproduktie als de up-date versneld en vereenvoudigd wor
den.

In 1993 werd de vruchtzetting in 3 van de 8 zaadtuinen als voldoende beoor
deeld om over te gaan tot het oogsten van de kegels. Er werd steeds geoogst per
moederboom, ten einde enerzijds te komen tot een evaluatie per kloon van
kegel- en zaadopbrengst en van de zaadkwaliteit (o.a. kiemkracht). Anderzijds
laat dit toe half-sib zaailingen voort te brengen (veredelingsonderzoek).

In 1994 werd geoogst in zaadboomgaarden 502Ba, 505H, 506DE en 503C
(Fig. 2). .

Telken jare werden alle zaadsoorten, na het afhouden van de noodzakelijke
wetenschappelijke zaadloten, in bulk op de markt gebracht.
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FIG 2: Opbrengst aan zuiver zaad voor de zaadboomgaarden beheed door het IBW.

3. Zendingen

B. De Cuyper, B. MichieIs, P. Smets en M. Steenackers. Moleculaire identificatietechnieken bij

planten. Post- Universitaire Onderwijsdag. Gent, 7 december 1994.

B. De Cuyper, B. MichieIs, P. Smets en M. Steenackers. De veredeling van de populier.

Studiedag K.U.L.-U.c.L. Louvain-la-Neuve, 1 september 1993.

B. MichieIs, P. Smets en M. Steenackers. La recherche de la rentabilité en populiculture. CPH

Colloquium. Ath, 23 april 1993.

B. MichieIs. Patents, Plant Breeders Rights. Genetic Modified Organisms: efficiency of protec

ting innovations in living organisms. BPTCG Symposium. Heverlee. 19 november 1993.

B. MichieIs en P. Smets. Plants - Plantation et premiers entretiens. CPH Colloquium. Ath, 22

april 1994.

B. Mic4iels. Joumée d'étude Peuplier. (Grapp-cPH). Brûly, 30 april 1994

B. MichieIs. M. Steenackers. Meeting for the Activity Groups on Genetic Improvement

PestlDisease Control, Exchange Evolution and Joint Testing. International Energy Agency,
the Bioenergy Aagreement, Task 8. Biri, Noorwegen, 4 -9 september 1994

-J. Van Slycken, B. MichieIs en L. Meiresonne. Joumées techniques et scientifiques 'Peuplier'.

Compiègne, frankrijk. 13-14 oktober 1993

J. Van Slycken en B. MichieIs. Studies on the interactions of poplar clones with sites and cli

matic factors. Meeting AIRJ-CT92-0349 (JRPI) Task 5. Aliee Holt Lodge, Groot-Brittannië.

12-15 juni 1994
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4. Samenwerkingsverbanden

.- K.U.LEUVEN. Laboratorium voor Bosbouw

K.U.LEUVEN, Instituut voor Land- en Waterbeheer

U.GENT. Laboratorium voor Houttechnologie

U.GENT, Laboratorium voor Genetica

Waters en Bossen

Centre de Populiculture du Hainaut (CPH)

- Groupement de Recherche Appliquée et de Promotion du Peuplier (G.R.A.P.P.)

International Energy Agency

CEMAGREF. Division Amélioration génétique et pépinières forestières; Nogent-sur-Vernisson

(Frankrijk)

HOR (Luxemburg)

- Forestry Commission (Engeland)

Institut pour Ie développement forestier (Frankrijk)

Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (Italië)

Instituut Bos- en Natuurbeheer (Nederland)

Polish Academy of Sciences. Institute of Dendrology. Kornik (Polen)

- Internationale herkomstproefWintere.ik

5. Publicaties en rapporten

B. MichieIs. S. Overloop en P. Smets. Activiteitenverslag 1993. Werkgroep Actueel
Bosbouwkundig Onderzoek - Groep Geraardsbergen.

B. MichieIs en M. Steenackers. Meeting for the Activity Groups on Genetic Improvement,

PestJDisease Control and Exchange, Evaluation and Joint Testing. International Energy

Agency. the Bioenergy Agreement, Task VIII.

Vers/ag van een zending. Biri. Noorwegen. 4-9 september 1994.

B. Michiels. Verloop van de wekelijkse diktegroei bij wmereik (Q. robur L) gedurende 2

opeenvolgende groeiseiwenen (1992 en 1993) in het eikenbestand Wîssenbeemd
(Egenhovenbos). Intern rapport lBW.

J. Van Slycken. B. MichieIs, L. Meiresonne. Journées techniques et scientifiques 'Peuplier'.

Vers/ag van een zending. Compiègne. Frankrijk. 13-14 oktober 1993.

J. Van Slycken, B. Michiels. Studies on the interactionsofpoplar dones with sites and dimatic fac

tors. Vers/ag meeting AlRl-CT92-0349 (lRP/) Tasks. Alia Holt Lodge. Groot-Brittannië; 12-15 juni 1994-

J. Van Slycken. Short note about Populus nigra in Belgium. European Forest Genetic Resources

programme (EUFORGEN) Report ofthe first meeting,p 40. Izmit. Turkey. 3-5 oktober 1994.
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Pathologie in functie van selectie
en veredeling

Algemene doelstellingen

Binnen elk selectie- en veredelingsprogramma worden een aantal selectiecrite
ria gehanteerd waaraan het geselecteerde zaad ofvegetatief materiaal dient te
voldoen alvorens vrijgave naar de praktijk toe mogelijk is.
Eén van de voornaamste selectiecriteria binnen het verdelingsprogramma van
om het even welke boomsoort is de selectie voor resistentie aan ziekten.
Vaak geeft de aantasting door ziekten aanleiding tot een verzwakking van de
bomen, met als verder gevolg een gereduceerde groeikracht. Het bestrijden van
deze ziekten in de plantingen en bossen door middel van biociden is zonder
meer uitgesloten en dit omwille van allerlei redenen van technische aard, van
financiële aard en nog meer uitgesproken van de veroorzaakte pollutieproble
men. Inmiddels is het voldoende duidelijk bewezen bijv. bij populier, dat deze
ziekten op een zeer efficiënte wijze bestreden kunnen worden via selectie en
veredeling.
Voor een betrouwbare veredeling en selectie voor resistentie is een fundamen
tele studie vereist zowel van de populatie van de pathogenen als van de waard
plant. De samenstelling van elke pathogeenpopulatie is immers in de eerste

PATHOLOGIE 37 BOSBOUW



plaats afhankelijk van de genetische constitutie van de waardplantpopulatie.
Het continu evolueren van de waardplantpopulatie. door natuurlijke ofkunst
matige selectie heeft immers een co-evolueren van de pathogeenpopulàtie tot •
gevolg. waarbij de resistentie van de waardplant kan doorbroken worden bijv.
door het ontstaan van een nieuw fysiologisch ras.
De eigenlijke selectie voor resistentie kan. afhankelijk van de pathogeen. gebeu
ren via observatie van natuurlijke infecties. In vele gevallen betekent dit echter
een langdurige selectieprocedure. vb. gedurende de jaren waarin de weersom
standigheden een optimale ontwikkeling van de pathogeen niet toestaan. In
sommige gevallen wordt de waardplant slechts gevoelig aan een pathogeen op
latere leeftijd wat selectie voor resistentie via natuurlijke infecties in de praktijk
langdurig maakt. Daarom wordt bij selectie en veredeling voor resistentie
steeds gestreefd naar de ontwikkeling van een vroegtijdige. betrouwbare kunst
matige infectietechniek.
Het pathologisch onderzoek uitgevoerd aan het !BW staat momenteel in functie
van selectie en veredeling van populier en wilg.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Ziekten bij populier

1. 1. 1. De bacteriekanker, veroorzaakt door Xanthomonas populi

Uitbouw van de basiscollectie van stammen
De collectie van stammen werd uitgebreid met enerzijds bacteriestammen
afkomstig uit Engeland, Noord-Ierland en Duitsland, en anderzijds met nieuwe
isolaten uit in de natuur aangetaste bomen in België. Alle stammen werden
gestockeerd onder vloeibaar stikstof.

Testen van aggressiviteits-/virulentieniveau van de stammen via kunstmatige infec
ties

Veldproeven
In de periode 1984-1992 werden verscheidene infectieproeven uitgevoerd welke
tot doel hadden verschillende stammen en isolaten van X .populi te screenen
voor virulentie en aggressiviteit. In 1993 werden alle resultaten statistisch ver
werkt. Op deze wijze kon binnen de Xanthomonas populi populatie in
Noordwest-Europa, 5 rassen van X .populi worden aangetoond. waarvan rassen 1

en 4 de meest virulente zijn. Van de 80 Belgische bacteriestammen die bestudeerd
werden, behoort slechts 1 stam tot het hoog virulente ras 4. Teneinde de versprei
ding van dit ras 4 in België te bestuderen. werd in 1994 opnieuw prospectie uitge
voerd. Een nieuwe veldproefwerd opgestart, uitgaande van 4 populierenklonen,
welke elk een specifieke gevoeligheid aan X .populi vertonen. Deze klonen wer
den kunstmatig geïnfecteerd met 5 nieuwe Belgische isolaten en eveneens met 3
stammen behorende tot rassen 1, 2 en 4 van X .populi . Vijf planten per kloon
werden met al de isolaten geïnfecteerd, 2 infectiepunten per plant. Vergelijking
van de nieuwe isolaten met de stammen 1. 2 en 4 moet toelaten de identiteit van
de nieuwe isolaten te bepalen. Resultaten worden verwacht tegen einde 1996.
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Serreproeven
In het kader van een EG-project werd in samenwerking met de Universiteit van
Göttingen, Duitsland, een kunstmatige infectieproef opgesteld met tot doel de
aggressiviteit / virulentie van 5 Duitse isolaten van X .populi te bepalen. Hiertoe
werden van 3 populierenklonen telkens 40 stekken opgekweekt in serre. Op de
leeftijd van 2 maanden werden deze planten kunstmatig geïnfecteerd met de
verschillende bacterie-isolaten (5 Duitse stammen + 3 stammen resp. behoren
de tot ras 1, 2 en 4 van X .populi), 5 planten per kloon, 2 infectiepunten per
plant. Resulaten worden verwacht tegen einde 1995.

Studie van de rasspecifieke gevoeligheid aan X .populi

Tot nog toe gebeurde selectie voor resistentie aan X .populi met aggressieve
stammen, alle behorende tot 1 fysiologisch ras van X .populi. Het recent aan
tonen van het bestaan van rassen binnen X .populi creëert echter de noodzaak
onderzoek te verrichten naar het bestaan van rasspecifieke resistentie en de
genetische basis hiervan. Momenteel kunnen ras 1 en ras 4 beschouwd worden
als de meest virulente rassen van X .populi. Het is dan ook belangrijk na te gaan
of resistentie aan beide rassen genetisch afhankelijk is. Om de genetisch basis
van deze resistentie te bestuderen werd een gecontroleerde kruising uitgevoerd
tussen een kloon, gevoelig aan ras 1 en resistent aan ras 4, en een kloon resistent
aan ras 1 en gevoelig aan ras 4. De gevoeligheid van beide klonen werd herhaal
delijk bepaald via kunstmatige infecties. De kruising werd 3 maal herhaald,
waarbij ongeveer 1000 zaailingen werden bekomen welke verspeend werden.
Eén maand later werden deze zaailingen verplaatst naar de open, onverwarmde
serre.
Aan het einde van het groeiseizoen werden 250 zaailingen bekomen met een
gemiddelde hoogte van 40 cm. Deze zaailingen werden gedurende de winter
verplant in de kwekerij. Gezien de geringe hoogte van de meeste zaailingen
kunnen infecties pas uitgevoerd worden in de loop van 1995.

Biochemische merkers voor resistentie aan X .populi

Doel van deze studie is het ontdekken van een correlatie tussen de klonale resis
tentie aan X .populi en de aanwezigheid van een specifieke component in het
plantweefsel of organen. Zowel in het geval van directe betrokkenheid van
zulke componenten in het resistentiemechanisme als in het geval van co-segre
gatie, kan een betrouwbare, efficiënte methode van vroegtijdige selectie ontwik
keld worden, die de typische langdurige veldproeven kan inkorten.
Basismateriaal voor deze studie zijn 2 fullsib kruisingen resp. P.deltoides x
P.nigra en P.deltoidesx P.trichocarpa. Per nakomelingschap werden 10 zaailingen
geselecteerd, waarvan 5 resistent en 5 gevoelig aan X .populi. Hiernaast werd de
kloon P.trichocarpa 'Trichobel' als referentiekloon ingeschakeld. Zowel in '93 als
in '94 werd van maart tot oktober werd van de kloon 'Trichobel' xyleem verza
meld, en gestockeerd onder vloeibaar stikstof. Verschillende extractiemethodes
werden uitgetest, waarna de bekomen extracten geanalyseerd werden via HPLC.

Als solventen werden methanol, chloroform en methylacetaat gebruikt. Uit de
bekomen chromatogrammen kon worden vastgesteld dat de chemische samen
stelling van het xyleem sterk varieert gedurende het groeiseizoen, met een
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maximale aanwezigheid van verschillende componenten in de maanden maart
en april. Twee van deze componenten konden worden geïdentificeerd als zijnde
de fenolglycosiden tricocarpine en salireposide. Geen van beide componenten
vertoonde echter bactericide werking tegenovér X .populi. Evenmin kon bacte
ricide werking vastgesteld worden in de bekomen totaal extracten. In de chloro
form laag kon de aanwezigheid van verschillende apolaire componenten wor
den aangetoond. In 1995 zullen daarom nieuwe extracten geproduceerd worden
met als solvent Tetrahydrofuraan (THF) en hexaan.

Testen van resistentieniveau van nieuwe klonen

Uit de fullsib kruisingen 1981 en 1982 werden een lOo-tal klonen geselecteerd.
Alle klonen werden reeds tweemaal gescreend voor resistentie aan X .populi met
stammen die behoren tot ras I.Teneinde de gevoeligheid van deze klonen te
bepalen aan het zeer virulente ras 4, werden alle klonen kunstmatig geïnfec
teerd met stam LMG sm (behorende tot ras 4), 5 planten per kloon, 2 infectie
punten per plant. Resultaten worden verwacht tegen einde 1996.

1. 1. 2. Populierenroest, veroorzaakt door Melampsora larici-populina

Studie van de rassenpopulatie binnen Melampsora larici-populina

Melampsora larici-populina is de voornaamste roestsoort van populier in
Noordwest-Europa. Resistentie aan deze pathogeen is één van de belangrijkste
selectiecriteria binnen het veredelingsprogramma van populier.

Proefkwekerij te Grimminge
Vermits de eerste selecties voor resistentie aan roest van klonen en zaailingen
uitgevoerd worden in de proefkwekerij van het IBW, wordt hier jaarlijks een
analyse gemaakt van de bestaande rassenpopulatie van M.larici-populina. Deze
studie gebeurt éénmaal per jaar, in de maand mei, uitgaande van de aecidia
die worden aangetroffen op de secundaire waardplant lariks, en vervolgens uit
gaande van de uredosporen op populier, waargenomen op bladeren van klonen
gevoelig aan alle gekende rassen. Teneinde een idee te krijgen van de evolutie
van de rassen, de eventuele concurrentie tussen de rassen en het ontstaan van
nieuwe rassen wordt deze identificatie van rassen verscheidene malen per jaar
uitgevoerd. Identificatie van rassen gebeurt via kunstmatige infecties in labora
torium. Voor 1993 bestond de roestpopulatie in de proefkwekerij voor 95 % uit
ras El, 4 % ras E2 en I % ras EI. In 1994.werd hier begin augustus duidelijk ver
andering in waargenomen, namelijk door het verschijnen van een nieuw ras
(E4). Het bestaan van dit nieuwe roestras werd bevestigd via kunstmatige infec
ties uitgevoerd in het labo. Dit ras beschikt over een nieuwe virulentie (nr. 7)
waaraan enkele klonen, geselecteerd voor resistentie aan rassen El, E2 en E3, in
min of meerdere mate gevoelig werden. Tot deze klonen behoren: Boelare,
Beaupré, Ghoy, Primo, Gaver en Gibecq.

Kwekerijen en proefbeplantingen verspreid over België
Vermits de samenstelling van de rassenpopulatie sterk kan variëren van
streek tQt streek (invloed van het klimaat, van de aanwezige klonen in een
bepaald gebied), werd een netwerk van proefpercelen uitgebouwd met klonen
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die over een rasspecifieke gevoeligheid of resistentie beschikken. Eénmaal per
jaar wordt de rassenpopulatie binnen deze plantingen bestudeerd.
Via deze studie kon in 1994 de verspreiding van ras E4 worden vastgesteld in
de provincies Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Brabant. Antwerpen en
Henegouwen. Vermits klonen zoals Boelare en Beaupré, die gevoelig werden
aan dit ras E4, 80 % uitmaken van de nieuwe aanplantingen in België en
Noord-Frankrijk, wordt een snelle verspreiding van dit ras verwacht. Dit
onderlijnt nogmaals het grote gevaar van monoklonale plantingen.

3. Omringende buurlanden
Het ontstaan van dit nieuwe roestras werd eveneens gerapporteerd aan collega's
in de omringende buurlanden. Via kunstmatige infecties uitgevoerd met uredo
sporen verzameld op aangetaste klonen in Nederland, kon de aanwezigheid van
ras E4 in Nederland worden aangetoond. In Frankrijk en Groot-Brittannië
werd het nieuwe roestras (nog) niet waargenomen.

Resistentie van nieuwe zaailingen en klonen

Alle zaailingen en klonen bekomen via selectie en veredeling. worden jaarlijks
in de proefkwekerij gekwoteerd voor resistentie aan M.larici-populina. In 1994
werd vooral aandacht besteed aan de gevoeligheid van alle klonen aan het nieu
we roestras E4. Van klonen die ofwel reeds op de nationale lijst voorkomen, of
kandidaat klonen voor opname op deze lijst, werd de gevoeligheid aan ras E4
bepaald in het labo via kunstmatige infecties. Deze resultaten worden dan ver
geleken met de resultaten bekomen via natuurlijke infecties in de kwekerij.

1. 1. 3. De bladvlekkenziekte, veroorzaakt door Marssonina brunnea

Resistentie van nieuwe zaailingen en klonen

De bladvlekkenziekte. veroorzaakt door de schimmel Marssonina brunnea
behoort samen met de Melampsora roesten tot de belangrijkste pathogenen van
populier.
Alle zaailingen en klonen'bekomen via selectie en veredeling, worden jaarlijks
in de proefkwekerij gekwoteerd voor resistentie aan Marssonina brunnea, en dit
op basis van natuurlijke infecties.

1. 2. Ziekten bij wilg

1. 2. 1. Resistentieonderzoek aan Erwinia salicis (watermerkziekte)

Proefvan 1991, 1600 zaailingen

Deel A
In deze proef werden ongeveer 1600 zaailingen. afkomstig van de kruisingen
van 1988, geïnoculeerd met Erwinia sa/icis op 19 en 20 september 1991.
Gedurende het groeiseizoen van 1992 vonden de eerste observaties plaats en
slechts 256 zaailingen overleefden de infectie. waarvan 143 zonder (uitwendige)
symptomen. In 1993 werden de nog overblijvende zaailingen gedurende het
tweede jaar van hun ziekte geobserveerd op uitwendige symptomen en dit om
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de 14 dagen. Deze observaties werden voortgezet tot half augustus, waarna geen
verdere evolutie werd waargenomen. Tegenover 1992 zijn er een aantal planten
met weinig symptomen die herstellen, een aantal 'gezonde' planten die symp
toomloos blijven, en enkele planten die van weinig of geen symptomen evolu
eren naar ziek, ernstig ziek of dood (laatste categorie: 24 planten).
De planten (3 jaar oud) werden eveneens gekwoteerd op vorm en groeikracht,
maar waren reeds te groot om goede observaties i.v.m. bladziekten te kunnen
uitvoer.en. In de winter 93-94 werden de bomen gecontroleerd op inwendige
symptomen van watermerk en waar mogelijk (geen watermerk) werd ook stek
materiaal genomen voor een herhaling van de infectieproef. Omdat we uit
voorgaande infectieproeven weten dat de resultaten van jaar tot jaar kunnen
verschillen, naargelang de weersomstandigheden of andere nog onbekende fac
toren, is het nodig zulke proeven verschillende keren te herhalen vooraleer we
ons uitspreken over de vermeende resistentie van een plant. De stekken werden
in de kwekerij gezet in de lente van 1994 en dienen om het materiaal vegetatief
te vermeerderen. De volgende reeks stekken zal dienen voor de aanleg van een
afzonderlijk blok voor kunstmatige infecties. Hierdoor wordt infectie van het
oorspronkelijk materiaal vermeden.

DeelB
Deze proef sluit aan bij proefA, maar in de plaats van zaailingen werden hier
klonen geïnoculeerd. Het betreft de klonen die in 1990 werden verzameld voor
de basiscollectie. Het gaat om 87 klonen (V.90.001 tot en met V.90.08?). Er
waren 3 tot 5 planten per kloon. De observaties werden hier éénmaal per maand
uitgevoerd. Ook in deze proef is er geen grote evolutie meer merkbaar geduren
de het tweede jaar na inoculatie. Het feit dat verschillende planten van éénzelf
de kloon soms verschillende scores hebben, wijst er wel op dat de inoculatie
techniek nog niet volledig op punt staat, ondanks het feit dat de inoculatieproe
ven van 1991 toch als 'goed geslaagd' beschouwd mogen worden.

Proef van 1993, 3000 zaailingen

Ongeveer 3000 zaailingen van full-sib en half-sib kruisingen van 1989 en 1990
werden in de lente van 1993 teruggesneden, zodat in het najaar (5 en 6 oktober
1993) de I-jarige scheuten konden geïnoculeerd worden. De inoculaties gebeur
den, zoals gebruikelijk, op 1/3 en 2/3 van de stamhoogte. Tussen juni en oktober
1994 werden 7 observaties uitgevoerd (ongeveer om de drie weken). Een grote
variabiliteit in de ontwikkeling van de ziekte werd vastgesteld tussen zowel
families als individuen. Sommige bomen vertoonden reeds zeer vroeg sympto
men (verwelking, bruine bladeren), andere slechts zeer laat. Wij hebben de
indruk dat zelfs laat in het najaar de ziekte zich nog voort blijft ontwikkelen. De
ontwikkeling verloopt in bepaalde gevallen zeer snel, in andere zeer traag. Soms
blijft de situatie heel stabiel en soms verbetert zij zelfs in de loop van het sei
zoen. Natuurlijk gaat het hier steeds om uitwendige symptomen, daar de
beoordeling van inwendige symptomen destructief is.

Wij hebben de indruk dat de ziekte zich kan ontwikkelen zonder dat dit, initieel
althans, in verwelking tot uiting komt. Naar het einde van het seizoen nemen
wij immers soms een aantasting van de takken waar (zwarte verkleuring, open
barsten), die steeds gepaard gaat met het optreden van inwendig watermerk,
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terwijl de bladeren op diezelfde takken groen blijven. Het is best mogelijk dat
deze planten in het volgende seizoen een zeer snelle evolutie doormaken.

Er waren grote verschillen in de gevoeligheid van de families. Indien we meer
specifiek het procent aangetaste planten bekijken van de eerste 16 kruisingen
van 1990, zien we (tabel 1) een tendens dat de zuivere Salix alba families (A x A)
veel gevoeliger blijken te zijn dan de zuivere Salix fragilis (F x F) families. De
gevoeligheid van de hybride families Salix alba x Salix fragilis (A x F) en Salix
fragilis x Salix alba (F x A) ligt daar tussenin.

A A F F
v.86.111 v.86·109 V.82·103 v·90.002

A: v.86.027 / 84·6 20.0 13·7
A: v.86.061 73-4 / 33·3 41.7
F: V.82.042 19·1 50.0 6.7 0
F.:v·90.004 44·4 27·9 10.6 19·4

TABEL 1: aantal aangetaste zaailingen (in %) per familie voor 16 full-sib families
van 1990

Indien we alle full-sib families van 1989 en 1990 vergelijken (tabel 2) vinden we
hetzelfde patroon terug. De percentages van families met minder dan 10 zaai
lingen worden buiten beschouwing gelaten.

In de groep A x A varieert de aantastingsgraad tussen 17.6 en 84.6 %, in de
groep F x F tussen 5.3 en 19.4 %, in de groep F x A tussen 0 en 44 % en in de
groep A x F tussen 10.7 en 41.7 %.

Wij trekken hieruit de voorlopige conclusie dat Salix fragilis waarschijnlijk meer
resistent is dan Salix alba (toch voor dit welbepaalde bacterie-isolaat). Hierdoor
neemt het belang van de prospectie naar Salix fragilis, de opbouw van een goede
kweekpopulatie (breeding population) van Salix fragilis, en het uitvoeren van
interspecifieke kruisingen nog toe.

Planten met duidelijke symptomen werden in de winter van 1994 verwijderd uit
de proef. De andere blijven staan om na te gaan of er in de loop van het volgen
de groeiseizoen toch nog evolutie is. Van de mooiste exemplaren uit de meest
resistente families worden ook reeds stekken genomen voor de vermeerdering.
Immers, deze klonen zullen we later willen inoculeren met verschillende isola
ten van Erwinia salicis. Het zijn ook deze waarvan we vorm en groeikracht
nader willen evalueren in proefpercelen.
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FAMILIE SOORT/HYBRIDE # ZAAILINGEN % AANGETAST

5.89·001 A'A 151 31.1

5.89·002 59 47·5

5.89·005 230 45·7
5.89·006 7 (71.4)

5.89·007 109 44·0
5.89·008 17 17·6

5.89·009 50 24·0
5.89·011 52 38·5
5.89·015 42 50.0

5·90.002 13 84.6

5·90.005 338 73-4
5·90.033 99 55·6

5.89·027 P'P (0.0)

5·90.011 15 6.7
5·90.012 1 (0.0)

5.90.015 160 10.6

5.90.016 72 19·4
5·90.019 3 (0.0)

5·90.020 44 11.4

5·90.021 (0.0)

5·90.023 19 5·3
5·90.024 28 17·9
5·90.028 16 6.3
5·90.031 (100.0)
5.90.032 (100.0)

5.90 .009 P'A 115 19.1
5·90.010 4 (50.0 )
5.90.013 18 44.4
5·90.014 43 27·9
5·90.018 20 10.0
5.90.026 22 0.0
5·90.027 83 16·9
5·90.030 3 (66.7)

5.89·022 A' P 28 10·7
5.89·023 2 (50.0 )
S.89.024 20 20.0
5·90.003 20 20.0
5·90.004 6 (16.7)
S·90.007 9 (33·3)
5·90.008 24 41.7

5.89·016 R'A 114 7·9
S.89·017 168 0.6
s.89·018 28 3·6
s.89·019 29 48·3
5·90.036 43 20·9

5·90.037 P'C 0.0
s.89.029 MAT5. TüRT. ' A 85 16·5
5.89·030 13 7·6
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TABEL 2 : aantal zaailingen (in %) aangetast door watermerkziekte in alle full-sib
kruisingen van 1989 en 1990. De percentages van families met minder dan tien zaai
lingen worden niet beschouwd (tussen haakjes gezet).
A = S. alba. F = S. fragilis. R = S. x rubens. C = S. caprea.
mats. tort =S. matsudana tortuosa

2. Andere activiteiten - adviezen

Onderzoek naar genetische merkers voor resistentie -
Labo voor genetica. Prof. M. Van Montagu. Universiteit Gent.

Dit onderzoek werd gestart in 1987 en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door
een EG-AIR contract n° AIRI-CT92-0349.
Moleculaire technieken (RFLP, AFLP and RAPD) worden toegepast met het doel
major genen en Quantitative Trait Loci (QTL's) van populier te detecteren die
in relatie staan tot de resistentie aan relevante ziekten (Melampsorae,
Marssoni,ia brunnea. Xanthomonas populi) en economisch belangrijke kenmer
ken; dit resulteert in een snelle methode van indirecte selectie. In samenwer
king met het laboratorium voor Genetica, U.G., Prof. M. Van Montagu wordt in
de eerste plaats onderzoek geleverd naar merkers voor resistentie aan
Xanthomonas populi en Melampsora larici-populina. Hiertoe werden in 1987
2 full-sib families geproduceerd (P.deltoides x P.nigra (=87.001), P.deltoides x
P.trichocarpa( = 87.002)), ongeveer 120 zaailingen per familie. Van alle zaailin
gen werd in 1988-1990 de gevoeligheid aan Xpopuli (stam LMG 5756) bepaald via
kunstmatige infectie. In september 1994 werd een nieuwe infectieproef gestart
met tot doel de rasspecifieke gevoeligheid van alle zaailingen aan rassen 1 en 4
van Xpopuli te bestuderen. Hiertoe werden voor elke zaailing 10 éénjarige
planten opgekweekt. Elke zaailingras interactie werd bestudeerd door kunstma
tige infectie van 5 planten per zaailing, 2 infectiepunten per plant. Alle zaailin
gen zullen in 1995-1996 gekwoteerd worden op basis van de Girdling Index en
de lengte van de kanker. Definitieve resultaten worden verwacht tegen einde
1996. Deze resultaten zullen de basis vormen voor het onderzoek naar QTL'S
voor resistentie aan bacteriekanker. Net zoals voor de bacterie Xanthomonas
populi wordt voor M.larici-populina gezocht naar merkers voor resistentie. De 2
families 87.001 en 87.002 vormen eveneens de basis voor het onderzoek naar
merkers voor resistentie aan de rassen El, E2, E3 en E4 van M.larici-populina.
In de periode 1988-1992 werden alle zaailingen gescreend voor resistentie aan de
rassen EI, E2 en E3, waarbij kon worden vastgesteld dat de resistentie aan de 3
rassen monogenetisch bepaald wordt. Terwijl 50 % van de zaailingen (en dit
voor beide families) resistent zijn aan de 3 eerste rassen, blijkt echter uit de
observaties van 1994 dat alle zaailingen (dus 100 %) gevoelig zijn aan ras E4, en
dus niet over een vertikale resistentie aan dit ras beschikken. De bekomen
resultaten zullen de basis vormen van het onderzoek naar merkers voor vertika
le en horizontale resistentie aan de rassen El, E2 en E3. Voor de studie van de
vertikaIe resistentie aan ras E4 dienen nieuwe kruisingen te worden uitgevoerd.
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3. Zendingen

La recherche de la rentabilité en populiculture. CPH Colloquium. Ath, 23 april 1993.

De veredeling van de populier. Studiedag KUL-UCL Louvain-la-Neuve,

1september 1993

- Studiedag betreffende 'Toekomst van transgene planten', KVIV, Meise, 21 april 1994.

- EG-AIR contract n° AIRI-CT92-0349 'Interdisciplinair research for Poplar Improvement',

14-16 maart 1994. Werkvergadering van de tasks 'Genetics of resistance and virulence :

molecular, biochemica! and conventional approaches, en 'Pathogen variability and

evolution', Laboratorium voor Genetica, U.G.

Meeting for the Activity Groups on Genetic Improvement, PestlDisease Control, Exchange,

Evaluation and Joint Testing. International Energy Agency. the B(oenergy Agreement. Task vm.

Biri. Noorwegen. 4-9 september 1994·

- Meeting ofthe International Poplar Commission, FAO, 3-7 october 1994, Sapança, Turkije.

Bijwonen van de vergaderingen van de werkgroepen veredeling en pathologie.
Houden van een voordracht (zie lijst publikaties).

EG-AIR contract n° AIRI-CT92-0349 'Interdisciplinair research for Poplar Improvement',

11-13 oktober 1994. Werkvergadering van de tasks 'Genetics ofresistance and virulence:

molecular, biochemical and conventional approaches, en 'Pathogen variability and evolu

tion" I BW, Geraardsbergen.

- Moleculaire identificatietechnieken bij planten. Post- Universitaire Onderwijsdag. Gent,

7 december 1994.

4. Samenwerkingsverbanden

EC-AIR contract n° AIRI-CT92-0349 'Interdisciplinair research for Poplar Improvement'.

Dit onderzoek beoogt de studie van de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de populieren
produktie en het gebruik ervan. 15 Instituten uit 8 landen verlenen hun medewerking aan dit project

dat loopt van I december 1992 tot 30 november 1995.

5. Publikaties en rapporten

B. MichieIs en M. Steenackers. Meeting for the Aetivity Groups on Genetic Improvement,

PestlDisease Control and Exchange, Evaluation and Joint Testing. International Energy
Agency. tile Bioenergy Agreement. Task VIll.

Verslag van een zending. Biri. Noorwegen. 4-9 sept. 1994.

X. Nèsme, M. Steenackers, V. Steenackers, Ch. Picard, M. Ménard, S. Ridé and M. Ridé,

1994. Differential host-pathogen interactions among dones of poplar and strains of

Xanthomonas populi pv. populi. The American Phytopathological Spciety. vol. 84. No I.

J. Steenackers, M. Steenackers, V. Steenackers, M. Stevens,I994. Poplar diseases, consequen

ces on growth and wood quality. Biomass and Bio-energy. accepted for publication.
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- M. Steenackers and V. Steenackers •1993. EEC-FOREST contract N MA2S - CT00012.

Poplar psthology : Risk evaluation and prevention through durable resistance.

Intermediate Report (march 1993).

- M. Steenackers and V. Steenackers. 1993. El!C-FOREST contract N MA2B - CT00012.

Poplar pathology : Risk evaluation and prevention through durable resistance.

Fina/ Techni!:a/ Report (november 1993). p 5-11. p 12-14. P40-43 & P45-49

- M. Steenackers. EEC-AIR contract N AIR1.CT92 00349. Inter-disciplinary research for poplar

improvement (IRPI). First periodic progress report. 01.1l.1992 - 31.10.1993.

TasJe 2. Genetics ofresistance and neu/ence: mo/ecu/ar. biochemica/ and
conventiona/ approaches.

(Task 2.2 p 28-29 & Task 2.3 p33-35. Task 4 p 63-64)

- M. Steenackers. 1994. l!EC-AIR contract N AIRl.CT92 00349. Inter-disciplinary research for

poplar improvement (IRPI). Second periodic progress report. O1.1l.1993 - 31.10.1994.

Task 2.2 p 42-51. Task 2.3 p 52-66 & Task 4 p85-lOl.

- M. Steenackers, V. Steenackers and T. Delporte. A new physological race of Melampsora

larici-populina in Belgium. FAO-/pc-Meeting ofthe workinggroup ofdiseases. Turkey,

october 1994.

- K. Van der Mijnsbrugge, G. Bauw, T. Delporte, P. De Pauw, M. Steenackers, H. Meyermans,

M. Claeys. M. Van Montagu, D. Inzé, E. Van den Eeckhout, W. Boerjan. Molecular biologi
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Standplaatsonderzoek

Algemene doelstellingen

Het standplaatsonderzoek heeft als uiteindelijk doel het voorspellen van de toe
komstige groei en ontwikkeling van een bosbestand op een gegeven standplaats.
Deze voorspelling dient te steunen op de kennis van de relaties tussen groei en
standplaatseigenschappen. Dit betekent dat zowel de groei als de standplaats
factoren dienen gemeten en geëvalueerd.
Het onderzoek dient aan een aantal elementaire voorwaarden te voldoen:
- een voldoende aantal proefperken met gekende produktie of

site-index.
- bepaling of een bevredigende schatting van de meest relevante standplaats-

factoren voor deze proefperken.
- een voldoende spreiding in zowel produktie als standplaatsfactoren.
Tot op heden richtte het standplaatsonderzoek zich voornamelijk op populier,
teneinde het bèschikbare klonenmateriaal optimaal te valoriseren rekening
houdend met de standplaats.

Het kloon-standplaatsonderzoek werd aangevat in 1983.
In eerste instantie werd de bruikbaarheid van de bestaande bodemkaarten
onderzocht aan de hand van gegevens verzameld in een aantal populeta en pro
duktieplantingen.
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Vlug bleek dat alluviale gronden zich niet zo eenvoudig in een bodemserie of
bodemfase laten vastleggen ingevolge de zowel horizontale als verticale hete
rogeniteit van deze bodems. Ook de indeling in drainageklassen bleek ontoerei
kend om de waterhuishouding op een gepaste wijze in te schatten.
Daarom werd in 1985 een aanvang genomen met een eigen specifiek
onderzoeksprogramma in verband met de relatie kloon - standplaats, hierbij
kon beroep worden gedaan op de ervaring en kennis van Lic. L. Baeyens,
~~~oo~ .

Het onderzoek geschiedt op twee niveaus:
Op een eerste niveau wordt onderzoek verricht in een reeks proefvlakken van
een welbepaalde kloon, verspreid over de voornaamste populierengebieden.
Op een tweede niveau wordt getracht binnen eenzelfde monoklonale planting
bestaande groeiverschillen te verklaren.

Naast het eigenlijke kloon-standplaatsonderzoekwerd, wat populier betreft,
eveneens de groei van de klonen in een aantal populeta van de Nationale
Populieren Commissie gevolgd. Ook werden enkele opdrachten vervuld die
verband houden met het standplaatsonderzoek aangaande andere boom
soorten.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Stand van het onderzoek in de proefvlakken

Het onderzoek in de proefvlakken was vooral gericht op de produktiviteit van
de Euramerikaanse Unalklonen.

In monoklonale aanplantingen zijn proefvlakken aangeduid die voldoen aan
vooropgestelde homogeniteitscriteria zoals groei, bodem, vegetatie en reliëf. De
evolutie van de omtrekgroei wordt in deze proefvlakken jaarlijks bijgehouden.
Op basis van de omtrekgegevens zijn binnen elk proefvlak 5 modelbomen met
gemiddeld grondvlak aangeduid.

Reeds in de periode 1986-1990 werd het volume en de evolutie van de hoogte
groei van deze modelbomen bepaald. In 1993-1994 werden deze metingen
opnieuw verricht. In de voorbije meetcampagne waren 21 proefvlakken van
'Ghoy' opgenomen, 8 van 'Primo' en 7 van 'Gaver'.

Tabel1 illustreert de lopende jaarlijkse aanwas van het totaal spilhoutvolume,
uitgedrukt per ha (plantverband 8 x 8 m) die door de plantingen gerealiseerd is
tussen de twee meetperiodes.

Deze aanvullende gegevens, gebaseerd op een bredere leeftijdsbasis, zullen toe
staan de bestaande voorlopige produktietabellen te verfijnen. Steunend op
gelijkaardige groeimetingen aan de kloon 'Beaupré', uitgevoerd in 1987 en 1992,
worden ook voor deze kloon de produktietabellen aangepast.
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KLOON PLANTING PLANT- LEEFTIJD VOLUME LEBFTIJD VOLUME LOPENDE

JAAR ISTE (MYHA) 2DE (MYHA) JAARLIJKSE

METING ISTE METING 2DE AANWAS

METING METING (M3/HA)

Ghoy Roborst A 1974 13 60,8 20 214,3 21,9

Roborst B 1974 13 113,7 20 318,2 29,2

St. Martens -Lennik 1973 18 260,1 21 360,4 3304

Bois de Bomiettes A 1980 8 9,0 14 95,6 14,4

Bois de Bomiettes B 1980 8 37,4 14 167,2 21,6

Bois de Bomiettes c 1980 8 12,6 14 117,2 17>4

Fond du Méan 1981 7 24,6 13 106,1 13,6

Bois de Bruyeres 1981 7 44,8 13 268,3 37,3

Hainin A 1973 14 144,8 21 280,3 19>4

Hainin B 1973 14 100,6 21 254,3 22,0

Berlare A 1974 13 100,5 20 343,2 34,7

Berlare B 1974 13 48,8 20 220,1 24,5

Florival A 1971 16 235,6 23 426,0 27,2

Florival B 1971 16 255,5 23 455,8 28,6

Tongeren A 1972 15 194,2 22 323,5 18,5

Tongeren B 1972 15 133,5 22 316,1 26,1

Holsbeek dreef 1974 13 138,8 20 328 ,2 27,1

Holsbeek UA A 1973 14 147,7 21 340,7 27,6

Holsbeek UA B 1973 14 167,1 21 344,8 25>4

Holsbeek Weg A 1971 16 168,5 23 359,7 27,3

Holsbeek Weg A 1971 16 220,1 23 397,8 25>4

Primo Holsbeek UA A 1973 14 113,7 22 362,9 31,1

Holsbeek UA B 1973 14 147,3 22 412,8 33,2

Florival A 1971 16 185,5 24 383,8 24,8

Florival B 1971 16 200,1 24 428,1 28,5

St. Martens-Lennik 1973 19 241,6 22 356,8 38,4

Berlare s VI A 1974 13 15>4 20 139,9 17,8

Berlare s VI B 1974 13 48,4 20 223>5 25,0

Roborst 1974 13 137,0 20 351,2 30,6

Gaver Berlare s VII 1974 17 124,0 22 240,9 23>4

Berlare s 111 1971 19 200,8 24 331,0 26,1

WilseleA 1974 14 78,3 21 219,6 20,2

Wilsele B 1974 14 59,9 21 187,5 18,2

Hainin 1973 17 96,6 22 214,8 23,6

Vezon 1974 14 118,6 19 332,6 42,8

Blicquy 1969 19 250,2 24 514,8 52,9

TABEL 1: De lopende jaarlijkse aanwas van het totaal spilhoutvolume (m'/ha) van
Ghoy, Primo en Gaver
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1. 2. De groei van nieuw geselecteerde klonen

Op de Internationale Populierencommissie te Zaragoza (september 1992) wer
den 8 nieuw geselecteerde klonen voorgesteld. Het betreft 5 Interamerikaanse
klonen, 2 Euramerikaanse en 1 back-cross.

Het Instituut beschikt over verscheidene polyklonale aanplantingen waarin
deze klonen, samen met overige selecties, al dan niet van de zelfde families, in
een one-tree-plot verband bijeen gebracht zijn. Van de Euramerikaanse klonen
zijn enkele monoklonale plantingen voorhanden. 20 van deie aanplantingen
werden in het produktieonderzoek opgenomen. Deze plantingen zijn uitge
voerd tussen 1978 en 1988 en zijn dus nu tussen 8 en 18 jaar oud.
Jaarlijks worden de evolutie van de omtrekgroei alsook de gevoeligheid voor
windbreuk gevolgd.

Tabel 2 geeft de omtrekevolutie van 2 van de Interamerikaanse selecties op drie
verschillende standplaatsen en Tabel 3 illustreert de windgevoeligheid van de 5
interamerikaanse klonen.

PLANTING KLOON PLANT- AANTAL LEEPTIJD VANAF PLANTING

JAAR BOMEN 7 10 11 12 13 14 15 16

OVERBOELARE 69.03lY6 1980 14 99,8 138,7

69·039"4 12 90,8 116,6

Unal 12 84,2 115,2

HEVERLEE 69·03lY6 1978 17 88.4 138.2 156 167,2 190,1

69·039"4 19 82.3 119,1 132.4 139.4 154.7

Trichobel 16 72,2 110.2 126 134,2 146,3

HOLSBEEK 69·03lY6 1979 24 162.4

69·039"4 15 139.3

Trichobel 13 134,8

TABEL2: Omtrekevolutie van twee Interamerikaanse selecties op drie standplaatsen
met Unal en Trichobel als referentieklonen

KLOON

69·038/6

69·039/4

71.00911

71.009/2

71.01511

AANTAL AANTAL AANTAL %
PLANTINGEN BOMEN WINDBREUK WINDBREUK

4 7 2 0 0

6 124 2 1.6

5 113 10 8·9

5 136 4 2·9

5 120 3 2·5

TABEL 3: Windgevoeligheid van de 5 Interamerikaanse selecties
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1. 3. Evaluatie van de Euramerikaanse Unal-klonen
en enkele andere klonen in meerdere populeta

In zeven populeta van de Nationale Populierencommissie werd de groei
en windgevoeligheid van enkele oude handelsklonen, relictklonen en de
Euramerikaanse Unal-klonen bestudeerd.
Tussentijdse resultaten werden reeds in 1982 en 1988 bekendgemaakt. Bij het
naderen van de kapbare leeftijd werden de populeta nogmaals volledig opge
meten om een eindevaluatie van de produktiemogelijkheden te maken.

De populeta kunnen als volgt ingedeeld worden:

- aanleg 1969: de populeta Grimminge, Hainin en Lommel
klonen: • oude handelsklonen: 'Gelrica', 'Robusta', 'Tardif de

Champagne', 'Regenerata va~ Neeroeteren' en 'Harff
• lokale klonen: 'Lommel 421' en 'Bocholt 3-3'
• Unal-klonen: 'Gaver' en'Gibecq', alsook '5.677-2"

een kloon die later kankergevoelig bleek te zijn
- aanleg 1971: de populeta Overboelare, Gontrode en Lemberge

klonen: • oude handelsklonen: 'I 214' en 'Robusta'
• Unal-klonen: 'Primo', 'Ghoy', 'Gaver', 'Gibecq',

'Ogy' en 'Isières'.
- aanleg 1972: het populetum Overboelare

klonen: • oude handelsklonen: 'Robusta'
• Unal-klonen: 16 Euramerikaanse klonen, waaronder

'Primo','Ghoy', 'Gavèr', 'Gibecq' en 'Ogy'

In deze onderlinge vergelijking werd steeds de kloon 'Robusta' als referentie
kloon gehanteerd.
Op elke standplaats werd een bodemkarakterisatie uitgevoerd aan de hand van
boringen of profielkuilen.

Wat betreft de oude handelsklonen en de relictklonen, vertonen 'Tardif de
Champagne' en 'Gelrica' een produktie die vergelijkbaar is met die behaald
door 'Robusta'. 'Lommel 421' en 'Bocholt 3-3' realiseren zelfs een hogere
aanwas dan de referentiekloon. Door hun geringere groeikracht zijn de klonen
'Harff en 'Neeroeteren' te verwerpen. De volumeproduktie van 'I 214' kan de
helft tot het dubbele van die van 'Robusta' bedragen; deze kloon stelt evenwel
hoge eisen aan de standplaatsboniteit. Onder de Unal-klonen behoren 'Ghoy'
en'Gaver' tot de meest beloftevolle klonen met een hoge plasticiteit t.o.v. de
standplaats. 'Ghoy' is een kloon met een dominant concurrentiegedrag die
vlot een volumerneerproduktie van 85% t.O.V. 'Robusta' bereikt. Waar 'Gaver'
niet in de verdrukking komt door concurrentie, overtreft hij de produktie van
'Robusta' met ongeveer 25%.
De klonen 'Primo', 'Ogy' en 'Isières' geven zeer bevredigende resultaten (35 à
55%) op bodems met gunstige standplaatseigenschappen wat betreft textuur en
vochtvoorziening; de groei kan echter tegenvallen op onaangepaste standplaat
sen. De combinatie van matige omtrekgroei en lagere hoogtegroei resulteert
voor de kloon 'Gibecq' steeds in een volumeproduktie beneden die van
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'Robusta'.
De boniteit ofSoo-waarde (asymptotische waarde van de hoogte) is een maat
voor het groei- of opbrengstniveau. Dit opbrengstniveau is afhankelijk van
de standplaats en kloonspecifiek.
Bij 'Robusta' en de Euramerikaanse Unal-klonen kunnen we twee groepen
onderscheiden. Een eerste groep omvat 'Robusta', 'Primo', 'Ghoy' en 'Isières',
met een site-index die varieert tussen 40 en 50. Een tweede groep bevat de
klonen 'Gaver' en 'Gibecq' wiens Soo-waarde schommelt tussen 35 en 43.

De hevige voorjaarsstormen van 1990 en 1991 hebben heel wat populieren
bestanden, waaronder ook de besproken populeta, geteisterd. Dit bood de gele
genheid om de windgevoeligheid van de diverse klonen te onderzoeken.
Bij de oude handelsklonen en de relietklonen blijken 'Tardifde Champagne'
en 'Harff vrij windbestendig te zijn. Daarentegen vertonen 'Neeroeteren',
'Robusta', 'I 214' en .'Lommel421', maar vooral'Gelrica' en 'Bocholt 3-3' een
hoge windgevoeligheid. Hier kan vermeld worden dat voornamelijk 'Gelrica'
ook uitval kan vertonen door niet aan te slaan bij de planting. Globaal gezien
vertonen de Euramerikaanse Unal-klonen een beduidend lagere windgevoelig
heid in vergelijking met boven vermelde klonen.

1. 4. Poplars tor farmers

In oktober 1994 ging het Europees project 'Poplars for Farmers' van start, waar
in het IBW actief is samen met 6 andere Europese partners (Ierland, 2 in het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje). Het kader waarin dit project
is ontstaan, is de EEG-verordening 2080/92 die steun voorziet aan diegene die
landbouwgrond uit produktie neemt en bebost.
Het doel van het project is het uitbouwen van een bio-economisch beslissings
model. Dit moet de landbouwer toelaten, aan de hand van eenvoudig vast te
stellen standplaatsfactoren, de optie van bebossen met populier. te evalueren.

Om dit doel te bereiken werd volgende onderzoeksstrategie opgesteld. Ener
zijds wordt de rentabiliteit van landbouwteelten op landbouwgronden, die
geschikt zijn voor populierenteelt, beschouwd. Dit vereist een inventarisatie
van de gronden die voor braakle·gging in aanmerking komen en de schatting
van hun produktiviteit en financieel rendement.
Anderzijds wordt de rentabiliteit van populierenteelt op landbouwgronden
bestudeerd. Dit wordt gerealiseerd door het onderzoek naar de produktiviteit
van reeds bestaande aanplantingen verspreid over Europa. Ook een intensieve
studie van het waterverbruik door een populierenaanplanting aan de hand van
de waterbalans behoort tot dit luik.

Het geheel van deze gegevens biedt de mogelijkheid een groeimodel op te
stellen. In dit groeimodel zijn een reeks parameters opgenomen die de stand
plaats specifieren en de groei zullen bepalen. De totaliteit van deze stand
plaatsfactoren bepalen de boniteit ofsite-index van de standplaats.

Deze parameters kunnen in twee groepen ondergebracht worden:
- fysische eigenschappen: granulometrie, vochtkarakteristiek, hydraulische

conductiviteit, schijnbaar soortelijk gewicht, structuurstabiliteit, gehalte
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aan organisch materiaal en CaCO).
- chemische eigenschappen: pH. electrische geleidbaarheid. gehalte aan N, P,

K.Ca.Mg.
Uit voorafgaand onderzoek bleek dat de parameters die de vochtvoorziening
in de bodem beïnvloeden als belangrijkste de produktiviteit van populier be
palen. zoals de verzadigde doorlaatbaarheid. de klei- en leemfractie, het ge
halte organisch materiaal. het volume waterbergingsporiën.

Verscheidene van deze parameters zijn gemakkelijk te bepalen. Aldus kan
men een reeks van eenvoudig vast te stellen standplaatsfactoren selecteren. om
de geschiktheid van een landbouwgrond voor populierenteelt in te schatten.

Het opgebouwde groeimodel van populier laat ook toe simulaties te verrichten
die het effect van bijvoorbeeld bemesting. drainage. irrigatie en variërende
plantafstanden duidelijk maken. Het samenbrengen van de biologische en
economische informatie resulteert in een bio-economisch model.

1. 5. Het gedetailleerd onderzoek naar de waterhuishouding
In het kader van 'Poplars for Farmers'.

Uit de vooropgestelde strategie blijkt het belang van de waterhuishouding
voor de produktie. Binnen het project zullen dan ook 2 gedetailleerde studies
worden uitgewerkt (Spanje en Vlaanderen).
Het IBW zal deze studie uitvoeren in een aanplanting van 'Beaupré' op land
bouwgrond. De planting bevindt zich te Balegem (nabij Gent) op een vroegere
weide met boomgaard.
Ze dateert van 1984 en werd in vierkantsverband (7.5 x 7.5 m) met 2-jarige
poten aangelegd.

Volgende metingen behoren tot het onderzoek:

groei- en produetieparameters: hoogte, omtrek en volume en hun jaarlijkse bijgroei:
Gebaseerd op de gemiddelde omtrek van de planting (191 bomen), werd een
homogeen proefvlak van 28 bomen uitgezet.
Aan de hand van het gemiddeld grondvlak werden 5 modelbomen gekozen.
Hiervan werd het volume en de hoogtegroei bepaald, met behulp van de tele
relascoop van Bitterlich. .
De wekelijkse omtrekgroei wordt geregistreerd op aluminium strips op 1.3m
hoogte.
In 1994 werden volgende produktiegegevens verzameld:
gemiddelde omtrek: 120 cm .
gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas: 10.9 cm
gemiddeld volume: 1.33ID3
gemiddelde hoogte: 27.8 m

lea!area index (LM):
10 manden van 1 m hoog en met een opvangoppervlakte van 0.2827 m2 zijn
ad randum geplaatst tussen 4 bomen. De bladeren worden tweewekelijks verza
meld en ovendroog gema.akt op 24 h. bij 105 oe. Het verband tussen ovendroog
gewicht en bladoppervlakte wordt bepaald aan 4 monsters van ongeveer 0.4 m'
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versgevallen bladeren, w~rvan eerst de oppervlakte, aan de hand van beeld
analyse, en vervolgens het ovendroog gewicht werd bepaald. De bladeren van
'Beaupré' vertonen een oppervlakte van 137.45 Cl112. per gram ovendroog blad
Voor de LAl bekomt men een waarde van 5.2•.

profielbeschrijving en bodemclassificatie:
Een profielput van 3 in diepte werd gegraven, om de profielbeschrijving
volgens de FAO richtlijnen (1988) uit te voeren.
Samengevat kan de bodem als volgt beschreven worden:
matig gIeyige leem bodem, met een gedegradeerde textuur B-horlzont en een
Ap-horizont van 30 cm; de textuur wordt lichter met de diepte.
De grondwatertafel tijdens het groeiseizoen bevindt zich rond 3.2 m.
Belgische bodemclassificatie: Abc
USDA bodemclassificatie: Glossaqualf
FAO bodemclassificatie: Gleyic luvisol

bewortelingspatroon:
Met een wortelboor worden op diverse diepten ongestoorde grondstalen van
750 cc genomen. De populierenwortels worden per staal verzameld in een petri
schaal met gekende oppervlakte, op zwart-wit dia vastgelegd en verwerkt via
beeldanalyse.
Ook het drooggewicht wordt bepaald
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AFBEELDING 1: Worteldensiteit per horizon (g/cm3)
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Afbeelding 1 illustreert duidelijk dat de worteldensiteit het hoogst is in de
A-horizont.
De B-horizont betekent een belemmering voor de wortelontwikkeling.
De D-horizont {een teriaire zanddepositie} en de C-horizont laten een iets
betere wortelgroei toe.
Opvallend is de aanwezigheid van wortels op een diepte groter dan 2.5 m.

-bodemanalyse:
Voor het onderzoek naar de waterbalans worden volgende pedologische karak
teristieken bepaald:
- fysische eigenschappen: granulometrie. vochtkarakteristiek. hydraulische

conductiviteit. schijnbaar soortelijk gewicht. structuurstabileit, gehalte aan
organisch materiaal en CaC03.

- chemische eigenschappen: pH. electrische geleidbaarheid, gehalte aan N, P,
K.Ca. Mg.

buissolarimeter

tipping bucket regenmeter
anemometer
windvaan
nat-en-droog-pschychrometer

componenten van de waterbaums:
De waterbalans is gebaseerd op het verschil in input en output van water in het
populierenecosysteem in een bepaald bodemvolume over een bepaalde periode.
Het model SWATRER simuleert hieruit het waterverbruik door de vegetatie,
waarbij neerslag en interceptie als input worden gebruikt. De overige termen
van de balans worden geschat door peèlotransferfuncties in combinatie met
meteorologische gegevens of kunnen gemeten worden.
Volgende gegevens {met hun overeenkomstige apparatuur} worden verzameld:

metingen in open.veld:
neerslag
windsnelheid
windrichting
luchttemperatuur
relatieve vochtigheid
straling

PAR-sensor

bladnatheidssensor
flowmeters

nat-en-droog-pschychrometer

tensiometers
time-domain-reflectometersensoren
(TDR-sensoren)

grondwaterstand waterpeilmeter met drukopnemer
straling buissolarimeter
omtrekgroei aluminium meetbanden

Alle meetapparatuur (uitgezonderd de meetbanden, de TDR-sensoren en de
manuele tensiometers voor grote diepte) zijn verbonden met een logger, zodat
continue meting en registratie mogelijk is en latere verwerking vlot kan verlopen.

meting in de aanplanting:
luchttemperatuur
relatieve vochtigheid
bladnatheid
doorval en stamafvloei

=> interceptie
drukhoogte van de bodem
bodemvochtgehalte
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2. Andere activiteiten

- Organisatie van een studiedag rond het bebossingsplan van restgronden,
Geraardsbergen, zo april 1993.

- Medewerking aan de organisatie:van een studiedag 'Valorisatie van rest
gronden', in samenwerking met Koning Boudewijnstichting en laborato
rium voor Bosbouw (RUG), Menen, 10 mei 1994.

- In het kader van het uittesten van nieuw geselecteerde populierenklonen in
West-Europa werd een excursie verzorgd voor Cemagref (Frankrijk), IBN

(Nederland) en GRAPP (Wallonië) (Z3 juni 1994). .

3. Zendingen

Er werd deelgenomen aan volgende internationale activiteiten:

- Joumées techniques et scientifiques 'Peuplier', Compiègne, 13-14 oktober 1993. Op deze
studiedagen werd ook een voordracht verzorgd.

- Brandhout - Perspectieven voor houtteelt en energieproduktie, Lelystad, 10 januari 1994

- Omvorming van populierenbossen - Pro Silva Nederland, Lelystad, 19 mei 1994

- Eerste Coördinatiebijeenkomst van 'Poplars for Farmers', Dublin, 17-18 november 1994

4. Publicaties en rapporten

- J. Van Slycken, L. Bayens, 1993

Adaptation des clones au milieu: Recherche clone-station,

Actes des Joumées Techniques et Sdentifiques 'Peuplier', Compiègne.13-14 oktober 1993

- J. Van Slycken, L. Meiresonne, 1994

Evaluatie van de Euramerikaanse Unal-ldonen en enkele andere klonen in meerdere

populeta.

Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. 1994/1

- J. Van Slycken, D. Stevens, 1994

Volumeproduktie van de Una1ldonen op w-jarige leeftijd.

Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994/1

- L. Meiresonne, 1994

Omvorming van populierenbestanden.

De Boskrant, 14 (4) : 11-25
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Bosbescherming

Algemene doelstellingen

Wat de activiteiten in het kader van de bosbescherming betreft, ligt het zwaar
tepunt bij het onderzoek naar de bosgezondheidstoestand en de gevolgen van
de luchtverontreiniging op het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest. Het
betreft hier langlopende projecten. ten dele kaderend in internationale samen
werkingsprogramma's van de EU en de VN (UN/ECE lep Forests).
In het programma staan 3 basisonderzoeksthema's centraal:

- inventarisatie van de bosgezondheidstoestand in het Vlaamse Gewest;
- intensieve monitoring van het bosecosysteem met als doel factoren en pro-

cessen, die de bosgezondheidstoestand beïnvloeden, te herkennen;
- monitoring van de luchtkwaliteit en onderzoek naar de depositie van

polluenten in een naaldbosecosysteem.

Hierbij aansluitend worden de evolutie en mogelijke oorzaken van verzwak
kingsverschijnselen bij Zomereik en Pinus sp. in enkele geselecteerde bosgebie
den onderzocht.

Verder vormt adviesverlening inzake biotische en abiotische schadefactoren een
belangrijke opdracht in het kader van de bosbescherming.
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1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Bosgezondheldslnventarls Vlaamse Gewest

De jaarlijkse bosgezondheidsinventarisatie wordt in het Vlaamse Gewest
sinds 1987 uitgevoerd op basis van een systematisch netwerk van proefvlakken.
De uitvoering kadert in EG-Verordening 3528/86 betreffende de bescherming
van de bossen tegen luchtverontreining.
De totale steekproefomvat 1008 bomen verspreid over 42 proefvlakken in
een 8x8 km net. Voor de beoordeling van de gezondheidstoestand worden
de internationale criteria bladverlies en bladverkleuring gehanteerd (tabel 1).
De resultaten van deze inventarisatie worden jaarlijks gerapporteerd aan de
Europese Commissie en aan het coördinatiecentrum van het lep Forests.

De terreinwaarnemingen worden jaarlijks uitgevoerd in de periode juli 
augustus.
Voor de 9 inventarisatieteams. elk bestaande uit 2 technici van de Afdeling
Bos en Groen. werd voor de aanvang van de inventarisatie een trainingscursus
georganiseerd op 28-29.06.1993 en op 06.07.1994. Deze intercalibratiecursus ging
door in het Meerdaalwoud in bestanden van eik, Beuk, Grove den en
Corsicaanse den en heeft de uniformisatie van de beoordelingstechniek tot doel.

Uit de inventarisresultaten blijkt dat de bosgezondheidstoestand in het Vlaamse
Gewest in 1994 verder achteruit is gegaan. na een aanvankelijke status quo in
1993: het aandeel beschadigde bomen (> 25 % bladverlies) bedraagt 17.3 % in
1992 tegenover 16.8 % in 1993 en 22.2 % in 1994. Daarmee bereikt de schade zijn
hoogste niveau sinds de aanvang van de inventarisaties (fig. 1). Ten opzichte
van 1993 wordt bij de naaldboomsoorten een grotere achteruitgang
vastgesteld dan bij de loofboomsoorten.
Algemeen wordt meer schade vastgesteld in oude bestanden (>60 j.) dan in
jongere best~den « 60 j.).
Het aandeel bomen met abnormale verkleuring in 1994 bedraagt 11.7 % en is
licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

KLASSE-

o
1

2

3
4

BL/>D-!NAALDVERLIES
OF VERKLEURING (%)

0-10
11 - 25
26 - 60
> 60

MATE VAN
BLAD-/NAALDVERLIES

OP VERKLEURING

Geen
Licht
Matig
Sterk
Dood

.TABEL 1: Bladverlies- en verkleuringsklassen.
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Beuk
In 1994 bedraagt het aandeel beschadigde bomen 4.8 % en is stabiel gebleven in
vergelijking met het vorige jaar. Hierdoor blijft Beuk sinds 1993 de meest vitale
boomsoort in de inventaris. Bladverkleuring komt voor bij 2.4 % van de bomen
en is afgenomen ten opzichte van 1993 (14.3 % bomen met verkleuring).

Zomereik
V~r het eerst in 3 jaar tijd wordt in 1994 een lichte verbetering in de gezond
heidstoestand van Zomereik waargenomen: 28.2 % wordt als 'beschadigd'
genoteerd ( - 2.9 %. punten ten opzichte van 1993). Zomereik blijft echter één
van de meest beschadigde boomsoorten in het Vlaamse Gewest en symptomen
die in verband worden gebracht met de eikensterfte worden nog in talloze bos
gebieden vastgesteld.

Amerikaanse eik
De gezondheidstoestand van Amerikaanse eik is in 1994 achteruit gegaan in ver
gelijking met het voorgaande jaar. Het aandeel beschadigde bomèn bedraagt nu
28.9 % en komt daardoor op hetzelfde niveau als Zomereik. De gezondheids
toestand van deze soort bereikt hiermee een dieptepunt sinds de aanvang van
de inventarisatie in 1987.

Populier .
Ook bij populier wordt in 1994 meer bladverlies vastgesteld dan in 1993. Het
aandeel beschadigde bomen is met 11.1 punten gestegen tot 23.2 OIo.
Opvallende bladverkleuring wordt echter niet vastgesteld.

Gewone den
Het naaldverlies bij de belangrijkste naaldboomsoort in het Vlaamse Gewest is
in 1994 duidelijk toegenomen ten opzichte van 1993. Het aandeel beschadigde
bomen bedraagt 20.4 % en bereikt daarmee zijn hoogste niveau sinds 1987·

Corsicaanse den
Ook bij Corsicaanse den is het aandeel beschadigde bomen toegenomenvan
18.3 % in 1993 tot 27.5 % in 1994. Dit blijft echter onder het schadeniveau van
1989 toen 38.6 % van de bomen als beschadigd genoteerd werden.

Totul

1994199.\

.0.

19911990

,~

l'" \ ..
, ., ., ....- ",

...- \ ..

'987 1988

o

10

)0

-Populier

• Cors. den

...... -- Gewoneden

FIGUUR 1: evolutie gezondheidstoestand per boomsoort.
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Terreinwaarnemingen van herkenbare schadeoorzaken geven een indicatie van
de factoren, die de bosgewndheidstoestand beïnvloeden. De inventarisresulta
ten laten echter niet toe om de invloed van de luchtverontreiniging als afzon
derlijke vitaliteitsbepalende factor duidelijk te bepalen.

Sinds enkele jaren wordt een toenemend belang gehecht aan de rol van ongun
stige weersomstandigheden in reIatie tot de bosgezondheidstoèstand. De laatste
jaren wordt vooral aandacht besteed aan de invloed van droogteperiodes gedu
rende het vegetatieseiwen. De weersomstandigheden in 1993 waren over het
algemeen gunstiger voor de bomen dan in de voorgaande jaren. In 1994 werden
in verschillende regio's weer aanzienlijke neerslagtekorten vastgesteld (o.a.
Kempen). Uit onderzoek is gebleken dat de invloed van droogte vaak pas in de
daarop volgende jaren tot uiting komt en dat de reactietijd kan verschillen
naargelang de boomsoort. Mogelijk is de achteruitgang van de bosgezondheids
toestand in 1994 mede veroorzaakt door de droogteperiodes in de vorige jaren.

De omvang en intensiteit van insektenaantastingen en schimmelinfecties
schommelt van jaar tot jaar. Het aandeel bomen met insektenschade is in 1993
globaal afgenomen ten opzichte van 1992, maar vooral bij Zomereik wordt
plaatselijk aanzienlijke bladvraat vastgesteld. Uitzonderlijk is in dit verband
de herhaalde aantasting in de Noorderkempen van voornamelijk laanbomen
van Zomereik door rupsen van de Eikeprocessievlinder (Thaumetopoea proces
sionnea). In 1994 wordt bij 17.4 % van de bomen insektenvraat waargenomen,
een lichte daling in vergelijking met het voorgaande jaar. Bladvraat komt vooral
voor bij populier, Zomereik en Amerikaanse,eik.

Zowel in 1993 als in 1994 wordt in bestanden van Corsicaanse den en in minde
re mate van Gewone den scheut- en taksterfte vastgesteld. De aantasting begint
vaak aan de eindscheuten in de kroontop en schrijdt vervolgens verder in de
kroon naar onder. Bij sterk aangetaste bomen is een groot deel van de kroon
afgestorven en in verschillende bosgebieden werden volledig afgestorven
bomen waargenomen. Op de aangetaste takken werden vaak vruchtlichamen
van de schimmel Sphaeropsis sapinea vastgesteld, zodat kan aangenomen
worden dat deze een belangrijke rol speelt in het schadeverloop.
Vermeldenswaard is verder het optr~den in 1994 van een nieuw ras van de
roestschimmel Melampsora larici-populina, die ook de oorspronkelijk resistente
populierenklonen (o.a. Boelare en Beaupré) heeft aangetast.

1. 2. Evolutie van de gezondheidstoestand van inlandse elk

De eikensterfte heeft in grote delen van Europa sinds het midden van de jaren
'80 aanzienlijke schade veroorzaakt. In dit verband wordt in het Vlaamse
Gewest de evolutie van de gezondheidstoestand van Zomer- en Wintereik
gevolgd in het Zoniënwoud en in het Zevenbergenbos te Lier.

Sinds 1992 wordt in het Zoniënwoud de gezondheidstoestand van 360 eiken
jaarlijks beoordeeld. Deze vitaliteitsinventaris wordt uitgevoerd door de '
Technici van de Afdeling Bos en Groen, in samenwerking met het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer.
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•3. Evolutie van de gezondheidstoestand van Pinus sp. .

De gezondheidstoestand van de inlandse eik in het Zoniënwoud is in de perio
de 1992. - 1994 negatief geëvolueerd:

- bij de Zomereik is het totaal aandeel beschadigde bomen gestegen van 17.5 %
in 1992. tot 2.1.6 % in 1994.
2..6 % van de onderzochte bomen zijn in deze periode afgestorven.

- de negatieve evolutie van de gezondheidstoestand komt nog duidelijker tot
uiting bij de Wintereik: waar het aandeel beschadigde bomen in 1992 bij
Zomer- en Wintereik nog gelijk was, is het aandeel beschadigde bomen bij
de Wintereik gestegen van 16.5 %'in 1992 tot 34.1 %in 1994.

Uit de analyse van de resultaten blijkt verder dat:
- bij 35.8 % van de onderzochte Zomereiken en bij 41.2 % van de Wintereiken

het bladverlies in 1994 toegenomen is t.o.v. 1992;
- bij 2.2..6 % van de Zomereiken en 28.2 % van de-Wintereiken een betere blad-

bezetting werd vastgesteld in 1994 dan in 1992.

Ernstige insektenaantastingen werden in 1992. - 1994 weinig vastgesteld. Uit
de resUltaten blijkt wel dat insektenaantastingen tot een toename van het blad
verlies kunnen leiden.
In 1994 wordt bij Zomereik een duidelijke toename van infecties door
Eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoides) vastgesteld. Deze algemeen voorko
mende schimmel is meestal van beperkte betekenis voor volwassen bomen.
Schade aan bomen door bosexploitatiewerkzaamheden werd in 1994 vastgesteld
bij ± 4 % van de onderzochte bomen.

In 1992 werd in de provincies Limburg en Antwerpen een opvallende naaldver
kleuring en sterfte van de oudere naaldjaargangen vastgesteld in bestanden van
Grove den (Pinus sylvestris L.) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. calabrica C.
Sehn). Teneinde de evolutie van de schade te kunnen opvolgen, werden 4 proef
vlakken uitgezet in bosgebieden in Lichtaart en Dessel (tabel 2).

PROEFVLAK BOOMSOORT PLANT/AAR

Dessel3
Desseln

Lichtaart 8
Lichtaart 10

Grove den
Grove den

Corsicaanse den
Grove den

TABEL 2: Lokalisatie en algemene kenmerken van de proefvlakken.

1947
1946

1953
1918

Twee jaar na de eerste schadesymptomen is de naaldbezetting in deze bestan
den positief geëvolueerd. De naaldbezetting is in 1993 significant verbeterd ten
opzichte van het voorgaande jaar in Desseln en Lichtaart 10. In 1994 wordt hier
een verdere significante verbetering waargenomen. In de overige twee proef
vlakken wordt pas vanaf 1994 een significante afname van het naaldverlies
genoteerd.

BOSBESCHUIol'NG 63 BOSBOUW



Ondanks deze gunstige evolutie blijft het naaldverUes aanzienlijk en in de
periode 1992-1994 zijn 7 bomen afgestorven op een totaal van 80 onderzochte
exemplaren (9 %). De omtrekaanwas in deze bestanden is zeer laag. In tegen
stelling tot de proefvlakken Dessel3 en Desselu, wordt in 1994 een toename
van de omtrekaanwas ten opzichte van het voorgaande jaar vastgesteld in
Lichtaart 8.

1. 4. Inventaris bosbodemtoestand Vlaamse Gewest

In uitvoering van EG-Verordening 926/93 werden in 1993 in de proefvlakken
van het paneuropese bosvitaliteitsmeetnet (16X16 km) bodemkarteringen en 
staalnames uitgevoerd, kaderend in een inventarisatie van de toestand van de
bosbodem. .

1. 5. Bosbodemmeetnet

De permanente monitoring van het bosecosysteem. die in 1991 van start is
gegaan in 11 bosgebieden in het Vlaamse Gewest. wordt in 1993 - 1994 verderge
zet. Het doel van dit project is de invloed van omgevingsfactoren, in het bijzon
der de luchtverontreiniging, op het bosecosysteem te onderzoeken. Speciale
aandacht gaat naar de invloed van luchtverontreiniging op de bosbodem en de
relatie met de bosgezondheidstoestand. De Werkgroep ad hoc Bodemonder
zoek, een samenwerkingsverband tussen diverse universiteiten en onderzoeks
instellingen. staat in voor de uitvoering van het project.

In 1993 - 1994"omvatten de activiteiten in het kader van dit project:

- Jaarlijkse beoordeling van de gezondheidstoestand van de steekproefbomen
a.h.v. transekten (blad-/ naaldverlies. -verkleuring. beschrijvende parame
ters). De totale steekproefomvat 314 bomen;

- Publikatie van een interimrapport over de resultaten van de vitaliteitsinven
taris '88 - '92 in het bodemmeetnet;

- Maandelijkse staalname neerslag- en bodempercolatiewater (provincie
Brabant);

Het secretariaat van de Werkgroep Bodemonderzoek en de uitwerking van het
aspect bodem - bosvitaliteit behoorden in 1993 - 1994 eveneens tot deze
opdracht. Sinds eind 1994 wordt het secretariaat waargenomen door de
Afdeling Bos en Groen.

In het kader van dit onderzoek werden 2projecten ingediend bij de Europese
Commissie en werd de opvolging van deze dossiers waargenomen. Beide pro
jecten werden integraal goedgekeurd.
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Automatisch meetstation Brasschaat

Doelàltellingen

Uit het interdisciplinair onderzoek van het Bosbodemmeetnet blijkt dat belang
rijke hoeveelheden verontreinigende stoffen in het bos worden afgezet door
processen van droge en natte depositie. Aansluitend bij dit onderzoek bestond
de behoefte om het pollutiemilieu in het bosecosysteem nauwkeuriger te karak
teriseren. Er werd een automatisch meetstation uitgebouwd voor de immissie
meting. van de S02' 0 3, NO, N02, NH3•

Het doel is meervoudig:

- kWantificering van de immissies boven en onder het kronendak. Het
Automatisch Meetoet van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat instaat voor
immissiemetingetl over heel Vlaanderen, heeft geen meetposten in bossen
die deze informatie kan leveren. Resultaten van deze meetpost zijn aldus
complementair aan het Automatisch Meetnet; .

- sinds 1987 wordt in verschillende permanente proefvlakken van het
Bosbodemmeetnet verspreid over Vlaanderen, een studie gemaakt van de
depositie van verscheidene polluenten, waaronder zwavel- en stikstofverbin
dingen. Teneinde een beeld te krijgen welk het aandeel van de droge deposi
tie is, wordt de mogelijkheid onderzocht om aan de hand van de concentra
tiegradiënt boven. het kronendak en micrometeorologische parameters deze
droge depositie kwantitatief te bepalen;

- de depositiemetingen in het bodemrneetnet hebben een meetfrekwentie van
14 dagen. Een permanente immissiemeting zal toelaten een fijner beeld te
krijgen van het voorkomen van piekconcentraties en hun rol bij de deposi
tie. Het aanhouden van een welbepaald hoog peil van immissies kan relevant
zijn in het optreden van beschadigingen aan weefsel van bomen. Aldus kan
gezocht worden naar een verband met de jaarlijkse inventaris van
bladJnaaldverlies en -verkleuring;

- gebruikmakend van de meteorologische infrastuktuur zal een studie aange
vat worden naar de evapotranspiratie van een dennenbestand. Deze studie
zal uitgaan van de waterbalans en steunt op dezelfde methodiek als voor de
case-study van 'Poplars for farmers' te Balegem (zie Standplaatsonderzoek);

- de locatie vormt tevens één van de permanente proefvlakken in het kader
van het Bosbodemmeetnet, ingeschakeld in het Europees netwerk van level
Il proefvlakken (intensieve monitoring van bosecosystemen, EU - UN!ECE

Iep Forests). Een pilootprojekt met betrekking tot de bepaling van de lokale
weersomstandigheden in de proefvlakken werd ingesteld in het kader van
leveln onderzoek.

De huidige infrastruktuur laat toe om onder optimale condities processen in
het kroonbereik en boven het kronendak van een bosbestand te bestuderen.
Het Instituut wil daarom ook dit onderzoek steunen door deze infrastrukuur
ter beschikking te stellen aan derde instellingen in het kader van gemeenschap
pelijke onderzoeksprojecten.
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1
Uitbouw van de infrastruktuur

In de loop van 1994 tot maart 1995, werd het automatisch meetstation uit
gebouwd. De werken omvatten volgende faseri:
- plaatsen van omheining rond het permanente proefvlak vaD Brasschaat.
- plaatsen van de meettoren
- aansluiting op het elektriciteitsnet (500 m ondergrondse kabel)
- installatie van de gasanalysers voor immissiemeting
- verankering van de bomen rond de toren
- installatie van het luchtmonstemamesysteem op 4 niveaus
- installatie van de meteorologische apparatuur

Voor de installatie van een luchtmonstemamesysteem en een uitgebreide set
van meteorologische sensoren onder en boven het kronendak, werd een 40 m
hoge zelfdragende toren opgericht. Het grondvlak beschrijft een vierkant met
zijden van 3,2 m. Deze metalen constructie is geve$tigd op een betonnen funda
ment van 25 m l • Vóór het gieten van de fundering, werd een isolerende plas
tiekfolie aangebracht om uitloging van mineralen uit het sterk kalkhoudende
beton naar de omgevende bodem te voorkomen. -

De toren is voorzien van 6 platforms van elk 10 m'. Op elk platform is elek
triciteit aanwezig. Lasten kunnen met een elektrische lier naar boven gehesen
worden.

Op·de sokkel van de toren is een geklimatiseerde container met de dataverwer
vingsapparatuur geplaatst.

Sinds 1april 1995 worden de luchtconcentraties van volgende gassen bepaald:
S02, 03, NO, N02, NH3. Daartoe zijn op de toren thermisch geïsoleerde en
verwarmde kunststofleidingen gemonteerd, waardoor vanop 4 niveaus (10, 240
32 en 40 m) cyclisch afwisselend lucht wordt aangezogen naar de gasanalysers
in de meethut. S02 wordt op basis van uv-fluorescentie bepaald
(Environnement AP21M), 03 op basis van uv-fotometrie (Environnement
0341M), stikstofverbindingen (NO. N02 en NH3) op basis van chemielumines
centie (Environnement AC31M en NH30M).

De verwerking en interpretatie van de gegevens volgéns micrometeorologische
methoden vereist de kennis van talrijke meteorologische parameters. Deze wor- I!
den bepaald door 14 op de toren gemonteerde sensoren. 3 anemometers meten
het verticaal wiildprofiel tussen 24 en 40 m. 5 psychrometers met geforceerde
ventilatie bepalen het verticaal profiel tussen 0 en 40 m voor temperatuur en
luchtvochtigheid. Overige sensoren zijn: 1windrichtingsmeter, 1 sol.arimeter
(spectraal bereik van 0,3 tot 3 mm), 1nettostralingsmeter (spectraal bereik: 0,3
tot 80 mm), 1pluviometer, 1barometer, 1bladnatheidssensor.

De meethut omvat gasanalysers en aanzuigpompen, een programmeerbare
automaat voor de besturing van het luchtmonstemamesysteem, 2 dataloggers
voor de tijdelijke opslag van de gegevens van de gasanalysers enerzijds en de
meteo-apparatuur anderzijds. .

Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van het meetstation met de positie van
de sensoren en aanzuigleidingen.
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FIGUUR 2 : schematisch overzicht van het meetstation
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2. Andere activiteiten

2. 1. Arboretum

Planning en coördinatie van de beheerswerkzaamheden en de organisatie van
excursies in het Arbóretum van Groenendaal behoren verder tot de opdracht
van de Bosbescherming.
In 1994 werd een project voorbereid voor de verdere uitbouwen het beheer van
3 arboreta in het Vlaamse Gewest (Groenendaal, Heverlee, Koekelare).

2. 2. Adviezen

Aan de Afdeling Bos en Groen en aan privé-boseigenaars wordt advies verleend
inzake ziekten en aantastingen van bossen. Het betreft vooral schimmelinfec
ties, in mindere mate aantastingen door insekten en abiotische schade.

2. 3. Varia
- Lid Vlaamse Hoge Bosraad, 9 projectstuurgroepen en 4 adviescommissies bosreservaten;

- Coördinatie Straatsburg Resoluties 1 en 6 voor het Vlaamse Gewest;

Volgende cursussen werden gegeven:

December 1992 - januari 1993: cursus Bosbouwbekwaamheid (vak Bosbescherming) ,

ingericht door EBG;

mei - juni 1993: cursus Bosbeheer en Natuurontwikkeling (vak Bosbescherming), ingericht

door EBG;

november 1993: Cursus bosbescherming ten behoeve van de Afdeling Bos

en Groen.

Januari 1994: cursus Bosbeheer en Natuurontwikkeling

(vak Bosbescherming), ingericht door EI,IG;
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Voordrachten:

- Studiedag Vlaamse Bosbouwvereniging 'Gemeentelijk bosbeleid', voordracht
'Natuurgetrouwe bosbouw' - Dilbeek 15.09.1993:

- Voorzitter Studiedag Pro Silva· Bertem u.02.1994:
- Congres JNM, voordracht 'Natuurgetrouwe bosbouw' Herentals 28.12.1994:

Zendingen

- 9th Tuk Force Meeting UH/Bo. ICP Forests, Budapest 23 - 26.05.1993;
- Algemene vergadering Pro Silva - Besançon 21 - 24-06.1993:
- !St Meeting of the Expert Panel on deposition, UH/BCB ICP Forests, Hamburg 29 - 30.09.1993;
- ad Meeting ofthe Expen Panel on Foliar Analysis, UH/Bo. ICP Forests, Äs (Noorwegen)

8 - 9.03-1994:
- Straatsburg. 13 - 14.03.1994: werkbezoek A.S.P.A. Tour du Donon:
- Parijs 19 • 20.05.1994: opleiding gebruik gasanalysers meettorenproject:
- lOth Tuk Force Meeting UH/BCB ICP Forests, Biri (Noorwegen) 28.05 - 01.06.1994:
- 9de Internationale Trainingscursus bosvitaliteitsbeoordeling (UH/BCB ICP Forests) -

Luxemburg14 - 16.06.1994;
- studiereis Vlaamse Bosbouwvereniging: Bosbouw in Wales en Zuid-Engeland

4-10.09·1994·

4. Sar.nen~erkingsverbanden

- Het ICP Forms is een internationaal samenwerkingsprogramma dat in 1985 werd opgestart in
het kader van de 'UH Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution'. Het beoogt
de inventarisatie, beschrijving en monitoring van de bosgewndheidstoestand in internatio
naal verband d.m.v. uniforme onderzoeksmethodes.
Er bestaat een nauwe samenwerking met een analoog programma van de Europese
Commissie.
In het kader van beide programma's vervult het IBW de rol van National Focal Centre.
Vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in het Permanent Bosbouwcomité 
Werkgroep Luchtverontreiniging van de EU, dedname aan de task force meetings en
de diverse expert panels van het ICP Forests behoren eveneens tot deze opdracht (cfr. zen
dingen).

Sinds 1991 neemt de Werkgroep Bodemonderzoek in het kader van ICP Forests het voorzit
terschap waar van het 'Forest Soil Expert Panel'.
In samenwerking met het pscc en de Afdeling Bos en Groen werd op 1- 2 februari 1993
de 4de internationale vergadering van het Forest Soils Expert Panel georganiseerd te Brussel.

- Het Forest Soil Coordinating Centre (pscc) ging in november 1993 van start aan het
Laboratorium voor Bodemkunde van de U.G. (Prof. dr. E. Van Ranst). Het heeft als hoofd
opdracht de centralisatie, opslag, interpretatie en rapportering van de resultaten van het
bodemonderzoek in de Level I - proefvlakken op Europees vlak (EU en ICP Forests). In dit
verband werd actief meegewerkt aan de voorbereiding van dit project, de contacten met de
Europese Commissie, de samenstelling van het dossier en de opvolging van het project.
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De opvolging omvat o.a. deelname aan de vergaderingen van de Stuurgroep en de Ad hoc
Advisory Group, maandelijkse vergadering met de Psec- medewerkers en de opvolging
van het dossier naar de Europese Commissie.

- Werkgroep ad hoc Bodemonderzoek: cfr.l.4. Bosbodemmeetnet.

5. Publikaties en rapporten

- Roskams P., 1993 'Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest - Venlag van de
Bosgewndheidsbeoordeling 1988 - 1992' Ministerie van de Vlaamse GemtmSChap - IBW,

22 pp. + bijlagen;

- Roskams Po, 1993 '15t Meeting ofthe Expert Panel on Deposition' - Vmlagzendingsopdracht
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - IBW, 6 pp. + bijlagen

- Roskams Po, 1993 'Forest Condition 1992 in the Flemish Region', nota ten behoeve van rapport
EU-ICP Forests, 1pp. + bijlagen;

- Roskams Po, 1994 'md Meeting of the Expert Panel on Poliar Analysis' - Verslag zendingsop
dracht Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - IBW, 10 pp. + bijlagen

- Van Slyeken Jo, Overloop So, Roskams Po, 1994 'Verslagvan de dienstreis naar de ASPA te

Strasbourg"- Verslag zendingsopäracht Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - IBW, 4 pp.

- Roskams Po, 1994 '10th Task Force Meeting ICP Porests' - Verslag zendingsopdTacht
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - IBW, 13 pp. + bijlagen

- Roskams Po, 1994 '9th International ECE/EU Intercalibration Course for cëntral Eumpe' 
Verslag zendingsopdracht Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - IBW, 4 ppo + bijlagen

- Roskams Po, 1994 'Forest Condition in the Flemish Region in 1994'- nota ten behoeve van
rapport EU-ICP Forests, 1pp. + bijlagen;

- Roskams Po, 1994'Activiteitenverslag 1991-1992' Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
IBW, ppo 75 - 83;

Pu~likaties in 'De Boskrant' - Tijdschrift Vlaamse Bosbouwvereniging

- Roskams Po, 1993 'De bosgewndheidstoestand in het Vlaamse Gewest', Bk (23) nro 2, pp. 1-5

- Roskams Po, 1993 'Meidoorn en bacterievuur', Bk (23) nr. 6, pp. 1-5
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Afdeling wildbeheer
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Opvangkooi glasaal

Glasaal uitzetting



Visstandbeheer en visteelt

Algemene doelstellingen

Binnen de afdeling wildbeheer concentreert het onderzoek van de studiegroep·
'Visstandbeheer en visteelt' zich enerzijds rond de studie van de visfauna van
onze binnenwaters en anderzijds rond de visteelt. Hieronder volgt een beschrij
ving van de algemene onderzoekstopics waarrond in de periode '93 - '94
gewerkt werd, met een bondige verwijzing naar enkele specifieke resultaten.
Voor de volledige resultaten verwijzen wij naar de specifieke wetenschappelijke
rapporten.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Integraal vlsstandbèheer

1. 1. 1. wetenschappelijk onderzoek in het licht van Integraal visstandbeheer

Als doelstelling staat het duurzaam ontwikkelen en behouden van de visstand
centraal. Verschillende onderzoekspunten dragen bij tot het beter begrijpen
van de interacties tussen visstand enerzijds en verstorende of regulerende
factoren anderzijds.
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Inventarisatie (visbestandopnamen) vormt de basis van dit onderzoek. Daaruit
voortvloeiend kunnen verschillende acties resulteren: opstellen van visserijont
wikkelingsplannen, maatregelen van actiefb.iologisch beheer, natuurtechnische
milieubouwprojecten, enz ..., waarrond verder onderzoek moet gebeuren.

1. 1. 2. Visbestandsopnames

1. 1. 2. 1. Stromende waters

In West-Vlaanderen belicht visstandonderzoek op de Dode IJzer te
Roesbrugge-Haringe het belang van oude riviermeanders als refugium en
paaiplaats voor vissen in het rivierecosysteem.
Visstandbemonsteringen op de Wantebeek brengen de basisinformatie aan
voor het integraal waterbeheer in het hydrografisch bekken van de Poekebeek.

In dit kader werden eveneens visbestandsopnames uitgevoerd voor wat
Limburg betreft op de Abeek, de Warmbeek, de Voer en haar zijbeken (Veurs,
Noorbeek), de Zwarte beek, het Zwart water. het Snijken. de Berwijn en de
Gulp.

In Vlaams-Brabant werden visbestandsopnames uitgevoerd op volgende stro
mende waters: de Mark. de Motte. de IJse, de Dijie. de Velp, de Winge. de Laan
en de Hallerbosbeken (Steenputbeek. Kapittelbeek. Rilroheidebeek.
Zoniënbosbeek en Zevenborrebeek).

De visbestandsopname op de beken in en rond het Hallerbos zal hier wat uit
voeriger worden besproken.

Het Hallerbos te Dworp wordt doorkruist door een aantal typische bronbos
beken, met name de Steenputbeek, de Kapittelbeek. de Rilroheidebeek en de
Zoniënbosbeek. Deze beken maken al dan niet rechtstreeks deel uit van de zij
beken van de Molenbeek of Meerbeek en behoren tot het Zennebekken.

Interessant aan deze beken is het hoge verval dat zij kennen op betrekkelijk
korte afstanden maar over het hele verloop van de beek. Hierdoor vormen zij
ware uitzonderingen voor beken op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
In het Hallerbos komen hierdoor nog een aantal zeer waardevolle beektrajekten
voor. De bronbeken hebben een zeer mooi ontwikkelde struktuur. Ze zijn
meestal smal. ondiep met lage oevers en hoge stroomsnelheid. Bepaalde stroken
zijn sterk meanderend. De bodem is meestal zanderig met plaatselijk kiezel.

Afgaand op de indeling van Huet (19H) die vertrekkend van het verval. de
breedte en de struktuurkenmerken van beken een onderverdeling in vissoort
zones opstelde, mogen de beken van het Hallerbos zonder twijfel ingedeeld
worden bij de forelzone. Dit is een zeldzaam viswatertype voor het Vlaams
Gewest. Het logische gevolg van dit gegeven is dat de typische vissoorten die in
deze categorie van beken thuishoren en daarbij door de alom verspreide slechte
waterkwaliteit dan ook nog gespaard zijn gebleven. uiterst zeldzaam zijn in dit
Gewest..
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FIGUUR 1: Overzicht van het verloop van de Hallerbosbeken

Tijdens de visbestandsopname werden 4 vissoorten gevangen, waarvan 3 soor
ten zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn. Het betreft hier de beekprik, de beekforel
en de rivierdonderpad. Alledrie deze soorten zijn zeer gevoelig voor vervuiling
en stellen dan ook zeer hoge eisen aan de waterkwaliteit. De driedoornige ste
kelbaars daarentegen komt veel algemener voor en is in feite zelfs één van de
meest resistente soorten tegen vervuiling.
In tegenstelling tot de waarnemingen van Bruylants et al (1989) die in 1987 ook
de aanwezigheid van baars hebben aangetoond, kon deze soort er nu niet meer
worden gevangen. Baars is ook alles behalve een typische soort voor de forelzo
ne wat voor deze vissen dan ook ongetwijfeld een probleem vormt om zich hier
in stand te houden. Waarschijnlijk zijn de vangsten in 1987 te wijten aan spora
dische migratie vanuit vijvertjes die langs de beek liggen.
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Opvallend bij de visbestandsopname is dat in de meer stroomopwaartse trajek
ten die werden bemonsterd. praktisch geen vis werd gevangen. Afgaand op de
bebouwing die stroomopwaarts in het bos niet ofpraktisch niet bestaande is.
verwachten we hier nochthans een nog betere waterkwaliteit. De enige aanwijs
bare reden voor het ontbreken van deze vissen in de bovenlopen lijkt ons het
verschil in bodemsubstraat ten opzichte van de meer stroomafwaarts gelegen
trajekten. In het bos is de bodem van de beek over grote trajekten bedekt met
een dikke bladerlaag afkomstig van de bladval. in tegenstelling tot het eigenlijke
bodemsubstraat bestaande uit kiezel afwisselend met zand. Soorten wals de
beekprik die in de bodem leeft en de rivierdonderpad die gebruikelijk op een
stenige bodem leeft kunnen hier waarschijnlijk veel minder goed gedijen. De
beekforel die hoofdzakelijk predateert op deze rivierdonderpad komt hier dan
vanzelfsprekend ook niet voor.

Wat de densiteit van het visbestand betreft. kunnen we stellen dat een duidelij
ke achteruitgang merkbaar is ten opzichte van 1987.
De rivierdonderpad komt op enkele staalnamepunten nog talrijk voor. hoewel
gemiddeld in iets kleinere aantallen dan door Bruylants et al (1989) werd vast
gesteld.
Vooral de beekforel en de beekprik zijn zeer sterk in aantal teruggelopen. Op de
Kapjttelbeek bijvoorbeeld. waar in 1987 nog meer dan 100 exemplaren per 100
m werden gevangen voor elke soort. is dit aantal teruggelopen tot gemiddeld 3
vissen van elke soort per 100 m. De geleidelijke achteruitgang van de waterkwa
liteit en plaatselijk van een aantal struktuurkenmerken zijn hier zeker niet
vreemd aan. Hoewel geregelde waterkwaliteitsmetingen op eerste zicht aanto
nen dat we ons op dit vlak nog geen zorgen hoeven te maken. ~ogen wij niet
vergeten dat we hier te maken hebben met extreem vervuilingsgevoelige soor
ten die bij de minste belasting van de waterloop reeds verdwijnen. De op dit
ogenblik nog betrekkelijk lage.doch gestadig voortschrijdende belasting door
gespreide lozingen van huishoudelijk afvalwater legt op termijn vast en zeker
een hypotheek op het voortbestaan van dit visbestand. De periodieke hoge
zoutwaarden. toe te schrijven aari de strooizouten afkomstig van de E19 auto
snelweg. vormen eveneens een bedreiging voor deze vissoorten.
Investeringen naar verbetering van waterkwaliteit toe zijn omwille van het
waardevol karakter van dit visbestand alleen al zeker te.verantwoorden.
Tevens moeten wij ons hoeden voor de zeer geleidelijke aftakeling van de struk
tuurkenmerken die eveneens een conditio sine qua non vormen voor het in
stand houden van een dergelijk visbestand. Rechttrekkingen. uitdiepen van de
bedding, vertragen van de stroomsnelheid door het aanleggen van bodemvallen
zijn uit den boze. Een gevarieerde struktuur met veel bochtige meanders•.
stroom-kuilen patroon. holle oevers en stroomversnellingen behoren tot de
vereisten.
Op de Rilroheidebeek en de Zoniënbosbeek. waar in 1987 ook reeds een mager
visbestand voorkwam is de toestand min of meer ongewijzigd gebleven.
Inspanningen zouden ook hier moeten geleverd worden om gespreide lozingen
zoveel mogelijk op te heffen om deze zeer gevoelige soorten toch een kans op
overleven te bieden.
Op de Zevenborrebeek werd slechts één staalnamepunt bemonsterd. namelijk
stroomopwaarts van de monding van de Rilroheidebeek. De toestand is hier
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totaal verschillend ten opzichte van voornoemde beken. Hoewel volgens water
kwaliteitsanalyses (UIA. 1993) de Zevenborrebeek er nog niet zo slecht aan toe
is. laat deze waterkwaliteit niet meer toe dat de 3 waardevolle soorten waarover
sprake. hier nog voorkomen. Enkel de driedoornige stekelbaars wordt hier nog
in vrij grote aantallen aangetroffen. Deze beek is ook qua struktuur veel meer
onderhevig geweest aan menselijke invloeden dan de overige beken.
Vermeldenswaard is eveneens de vaststelling dat hoewel de beekforel met
slechts 2.4% van het totaal aantal gevangen vissen. toch nog 40.6% van de
gevangen biomassa aan vis vertegenwoordigt. Anderzijds maakte de rivier
donderpad 78.9% van de vangsten uit waar zij op basis van het gewicht slechts
52.2% van de totale gevangen biomassa vertegenwoordigden..

1. 1. 2. 2. Kanalen

In West-Vlaanderen wordt de visstand onderzocht op het kanaal Ieper-IJzer
(beneden-. midden- en bovenpand). Op basis van de onderzoeksresultaten
kan het planmatig visstandbeheer uitgewerkt worden met aandacht voor het
ontwikkelen van een evenwichtig visbestand (ontwikkeling paaiplaatsen).
In Limburg werd in 1994 een visbestandsopname op de Zuidwillemsvaart
uitgevoerd.
In het kader van het onderzoek naar de consumeerbaarheid van het visvlees
werden eveneens afvissingen uitgevoerd op het Kanaal Leuven-Dijle (Leuvense
Vaart) en het Kanaal Brussel-Rupel (Zeekanaal).
Naar aanleiding van de.vissterfte gedurende de zomermaanden van 1994 op
het Kanaal Brussel-Rupel en het insteekdok te Vilvoorde (Dars) werd nader
hand eveneens een visbemonstering uitgevoerd om na te gaan wat de invloed
van de vissterfte was geweest op het aanwezige visbestand.

1. 1. 2. 2. 1. Visbestandsopname Boudewijnkanaal

Het Boudewijnkanaal verbindt de haven van Zeebrugge met die van Brugge.
Daar het kanaal hydrologisch gezien vrijwel geïsoleerd ligt ten opzichte van
het omliggende gebied en door de nabijheid van de zee ontstaat een uniek
brakwaterbiotoop. Het Boudewijnkanaal is dan ook een belangrijk levens
biotoop voor een aantal typische vertegenwoordigers van brak- en zoutwater
flora en fauna.

De visbemonstering is gebeurd op vijfverschillende plaatsen. tussen de haven
van Brugge en de haven van Zeebrugge. Om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van de vispopulatie in het Boudewijnkanaal werden verschillende be
vissingstechniekén aangewend. Op die manier werd een mogelijk selectief vis
sen op bepaalde soorten zo goed als uitgeschakeld. De verschillende bevissings
technieken waren: fuiken. kieuwnetten.longlines. sportvissers en sportviswed
strijden. kruisnetvissers en schepnet. De bevissing gebeurde met een periodici
teit van 3 maanden (juni. september. december 1994 en maart 1995).

In deze studie werden niet minder dan 26 vis- en rondbeksoorten geïnventari
seerd. De meeste soorten betreffen zeevis (wijting. steenbolk. gekleurde gron
del. pollak. pitvis. grauwe poon. rode poon). euryhaliene soorten (haring.
sprot. koornaarvis. driedoornig stekelbaars. grote zeenaald. zeebaars. diklip-
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harder, puitaal, zwarte grondel, dikkopje, brakwatergrondel, lozano's grondel,
griet, schol, bot, tong) en migrerende soorten (rivierprik en paling). Er werd
één zoetwatervis aangetroffen in het kanaal nl. de pos. .

Uit de studie bleek dat er op sommige plaatssen meer vis werd gevangen dan
op andere. Er werd een stijging van de massa vastgesteld naarmate men meer
naar de haven van Zeebrugge toeging. Ook de soorten waren niet uniform
verdeeld over het kanaal en de soortendiversiteit nam toe naarmate men naar
de haven van Zeebrugge toeging.

Typologisch is de visstand te beschrijven als een gediversifieerde brakwater
g6llleenschap, met paling, bot, diklipharder, steenbolk en zwarte grondel als
dominante soorten.

1. 1. 2. 2. 2. Visbestandsopname Damsevaart

Het Kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart) is van oudsher gekend als één van de
belangrijkste viswaters van Vlaanderen. In 1989 wordt het gemiddeld aantal
hengelaars door de Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd geraamd op
100 per dag of ± 1.8/ha/dag.
Tegenover de relatieflage visbezetting (85.6 kg/ha) berekend bij de visbestand
opname in 1982 door Timmermans is de densiteit van het visbestand op de
Damse. Vaart in 1993 toegenomen (om en bij 200 kg/ha). De diversiteit van
het visbestand is nochtans matig met hoofdzakelijk algemeen voorkomende
vissoorten kenmerkend voor overgangswateren van het brasem/snoekbaars
type naar het blankvoorn/baars type (figuur 2 en 3). Een aantal vissoorten
(i.c. blankvoorn en paling) worden ten behoeve van het rekreatiefhengelen en
omwille van de hoge bevissingsdruk door jaarlijkse bepotingen op peil gehou
den. De verbraseming, welke momenteel beperkt vastgesteld wordt op het tra
ject Sifon-Hoeke, is tegenover 1982 afgenomen. Alver, karper en winde, vis
soorten die in 1982 werden gevangen, worden bij de visbestandopname in 1993
niet meer gevangen. Baars, pos, grondel en giebel werden in 1982 niet gevang
en, maar wel in 1993.

dricdoornige stekelbaall (0,07%)

snoekbaars (4,71%)

rietvoorn (1.96%)
giebel (2,35%)

zeelt (2,13%)

grondel (0,01%)

pos (5.48%)

blankvoorn (56,28%)

FIGUUR 2: Procentuele biomassaverdelingper vissoort op de Damse Vaart ter hoogte
van Damme.
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rietvoorn (0.5%)

snoekbaars (11%)

FIGUUR 3: Procentuele biomassaverdeling per vissoort op de Damse Vaart in de sec
tor Sifon-Hoeke.

Bij de visbestandopname van 1993 komen een aantal onevenwichten tot uiting
welke indicaties geven voor (nog) niet optimale externe milieu- en habitatver
eisten voor vissen. Ter hoogte van Damme met matige waterkwaliteit komen
twaalfvissoorten voor typerend voor een blankvoornlbaars-water. De natuur
lijke rekrutering van blankvoorn wordt gehinderd en is ontoereikend voor het
op peil houden van het blankvoornbestand. De palingstand is goed uitge
bouwd, deels door natuurlijke rekrutering, deels door de jaarlijkse bepotingen
ter compensatie van de hengelonttrekking. rietvoorn en zeelt komen er spora
disch voor, vermoedelijk uit herbepotingen, vermits deze vissoorten kenmer-

. kend zijn voor plantenrijke wateren. Riviergrondel wordt in beperkte mate
gevangen. Momenteel is het visbestand op dit traject niet verbrasemd.
Snoekbaars vertoont natuurlijke rekrutering maar komt ter hoogte van Damme
in lagere densiteiten voor dan op het traject Sifon-Hoeke.
Op het traject Sifon-Hoeke worden negen vissoorten gevangen. Alhoewel op
dit traject een goede biologische waterkwaliteit (B.B.I. 1993 bedraagt 8) wordt
gemeten neigt de visstand op basis van de biomassaverhoudingen naar het bra
sem/snoekbaars type en is het water verbrasemd. Snoekbaars komt in hogere
densiteiten voor dan ter hoogte van Damme maar natuurlijke rekrutering kan
niet aangetoond worden. Op basis van de aantalsverhouding, wat zich bij ver
dere evolutie kan doorzetten in de biomassaverhouding, blijkt deze sector te
kunnen evolueren naar een blankvoorn/baars-water. Het palingbestand is wei
nig uitgebouwd (afwezigheid van migratiemogelijkheden). Snoek en rietvoorn
komen voor maar in te beperkte mate. Nochtans bezit de Damse Vaart naar de
Nederlandse grens toe structurele potenties voor een water van het
snoeklzeelt/rietvoorn-type (submerse aquatische vegetatie). Natuurlijke rekru
tering wordt bevorderd door bij het beheer en de inrichting van het biotoop
aandacht te besteden aan het vrijwaren of ontwikkelen van aquatische én oever
gebonden vegetatie.
Verpossing, dwerggroei, het slechts sporadisch voorkomen van soorten (riet
voorn, snoek en zeelt) kenmerkend voor plantenrijke, niet geëutrofieerde wate
ren en te lage densiteiten grote roofvis (snoek, snoekbaars en baars) geven indi-
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caties van een niet optimaal aquatisch biotoop met een onevenwichtig en matig
gediversifiëerd visbestand beïnvloed door een hoge hengdonttrekking.

1. 1. 2. 3. Polderwaterlopen

Aan de hand van fuikbemonsteringen op 40 plaatsen in het kustbekken. oor
spronkelijk uitgewerkt voor het monitoren van het palingbestand en toegepast
sinds 1991, wordt een index voor de biotische integriteit van het visbestand in
deze polderwateren uitgewerkt.

1. 1. 2. 4. Afgesloten waters

In het najaar van 1994 werd een visbestandsopname uitgevoerd op de vijvers in
het BLOSO Domein te Hofstade.

Visstandonderzoek naar het visbestand op de Oude Leie-meander te Sint
Baafs-Vijve, te Ooigem. te Bavikhove en Schoendalebocht te Wielsbeke leveren
de basisinformatie voor. het opmaken van een visstandbeheerplan voor deze
Leie-meanders welke worden geïntegreerd in een natuurontwikkelingsplan
voor de aquatische biotopen in de Leie-vallei.
Aan de hand van visstandonderzoek op het Waggelwater (Brugge) worden
inrichtingsvoorstellen geformuleerd om de natuurlijke rekrutering op dit
viswater te bevorderen.

1. 1. 2. 4. 1. De Oude Maas te Stokkem .

In 1993 werd tevens een visbes~andsopname uitgevoerd op de Oude Maas te
Stokkern (Dilsen) en werden eén aantal voorstellen geformuleerd voor het
verder beheer.

Rond het einde van de 18e en het begin van de 1ge eeuw veranderde de bedding
van de Maas door een dijkbreuk, waarbij een doodlopende rivierarm. de Oude
Maas, overbleef. Door het verder aanslibben van deze rivierarm. ontstond op
termijn een volledig afgesloten waterbekken gelegen tussen de Maas en de
dorpskern van Stokkern.
Vermits-de Maas gêregeld uit zijn oevers trad, kwam het deel van de Maasvallei
tot aan de winterdijk, waarin ook de Oude Maas gdegen is. regelmatig blank te
staan. Bij het terugtrekken van het water bleef telkens een aanzienlijke hoeveel
heid vis achter in de Oude Maas. Het is dan ook niet verwonderlijk dat halver
wege vorige eeuw de Oude Maas reeds bekend stond vanwege zijn overvloed
aan vis en waterwild. Snoeken van 12 à 15 kg waren er geen uitzondering.

In zijn huidige vorm kan men de Oude Maas beschrijven als een waterbekken
met een oppervlakte van ongeveer 3 ha. grenzend aan de dorpskern van
Stokkern. Het staat bekend als een goed snoekwater waar ook de voornlietheb
bers aan hun trekken komen. In het midden is de Oude Maas gemiddeld 2 à 3
m diep. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit grind.

In totaal kon de aanwezigheid van niet minder dan 13 vissoorten en eveneens
het veelvuldig voorkomen van de Amerikaanse rivierkreeft worden aangetoond.
In het oog springend is het voorkomen van beschermde vissoorten zoals de
kleine modderkruiper en de rivierprik. Dit is waarschijnlijk te wijten aan ecn

"
WILDBEHEER 80 VISSTANDBEHEER • VISTEELT



gOede waterkwaliteit die dan wçer het gevolg is van het on~brekenvan de aan
voer van huishoudelijk of industrieel afvalwater via overstorten of riolerings
buizen. Ook snoek en zeelt. typische soorten die goed gedijen in meer oligot
roofwater komen er in aanzienlijke aantallen voor. Deze soorten komen dik
wijls niet meer voor in sterker vervuild of eutroofwater.
De 13 voorkomende soorten worden hieronder in tabel 1 gerangschikt volgens

_ het aantal gevangen specimens.

AANTAL GBVANGBN AANTAL GBMIDDBLD STD MIN-MAX

SPECIMBNS (4 D.) TBRUGGBVANGBN GBWICHT (G) (G)

baars 854 3 12·3 31.1 1-533
paling 357 Ui 166·4 154-1 2-1600

zeelt 300 3 16·5 130·3 1-1600

blankvoorn 282 2 29·7 66·7 1-490

pos 138 0 6·4 3·7 2-18

snoek 105 6 184·8 299.1 16-1535
brasem 77 1 40.0 142·5 1-902
rietvoorn 11 0 246·4 241.6 30-718
karper 4 0 19-5056
kleine modderkruiper 2 0 3-3·4
grondel 1 0 6.1

kroeskarper 1 0 15
rivierprik 1 0

TABEL 1: Gegevens betreffende de gevangen vissen tijdens de visbestandopname op de
Oude Maas te Stokkem.

De typische vissoorten voor dode rivierarmen zijn:.brasem, blankvoorn, riet
voorn, kolblei, zeelt, baars, paling. snoek en kroeskarper (NVVS 1989). Al deze
soorten werden eveneens teruggevonden in de Oude Maas (tussen kolblei en
brasem werd tijdens de visbestandopname geen onderscheid gemaakt omwille
van de vele kruisingen die voorkomen).

Afgaand op onze algemene indruk van de Oude Maas, de resultaten van de vis
bestandopname, preliminaire metingen van de waterkwaliteit, het oligotroof
karakter van het water en de rijkelijke aquatische vegetatie gaan wij er van uit
dat wij hier te maken hebben met een water van het snoek-zeelt-rietvoorn type,
dat door herhaaldelijke uitzettingen van blankvoorn en brasem evenals door
de periodieke overstromingen van de Maas gedeeltelijk verloren is gegaan. Dit
visbestandstype kende gedurende de voorbije decennia een sterke achteruitgang
in het Vlaamse Gewest. Het is dan ook vanzelfsprekend dat waar dit viswater
type nog voorkomt, ernstige inspanningen worden geleverd om het te bescher
men. Toch kunnen een aantal visstandbeheermaatregelen toegepast worden om
dit water zijn - van nature uit - oorspronkelijk visbestand terug te geven zoals
het uitdunnen van het baarsbestand, herhaalde herbepotingen met snoek, riet
voorn en zeelt. Vermits de waterkwaliteit van de Oude Maas te Stokkern ons op
het eerste zicht nog vrij goed lijkt, een eigenschap die eveneens zeldzaam is
geworden, spreekt het voor zich dat al het mogelijke dient gedaan te worden
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om dit zo te houden. Ook in het kader van het herstellen van een evenwichtig
visbestand is dit een eerste vereiste. De Oude Maas dient dan ook opgenomen
te worden in het waterkwaliteitmeetnet van de V.M.M. zodat de kwaliteit jaar
lijks grondig wordt nagegaan.

1. 1. 2. 5. StmUwataen

Visstandbemonsteringen op de Brugse Reien vormen het basisonderzoek voor
het opmaken van een actieplan voor biotoopsanerings- en inrichtingsmaat
regelen.

1. 1. 3. Het opstellen van visserijontwikkelingsplannen

1. 1. 3. 1. Ontwikkelingsplan voor de binnenvisserij in het beklcen van de I/za
(West-Vlaandaen)

In 1994 werd het 'Ontwikkelingsplan voor de binnenvisserij in het hydrogra
fisch bekken van de IJzer' afgerond. Dit ontwikkelingspl~ bespreekt aan de
hand van historische en recente visstandgegevens, het visstandbeheer, de be
vissing en een summiere beschrijving van het biotoop het visserijkundig be
lang van de waterlopen in het stroombekken van de IJzer. Analyse van deze
gegevens laat toe een ontwikkelingsvisie en streefbeelden te formuleren voor
een geïntegreerd ecologisch beheer en inrichting van de waterlopen.
Deelonderzoek aansluitend bij het ontwikkelingsplan voor het IJzerbekken
belicht het biotoop-herstel en het visstandi>ebeer op de Kemmelbeek.

1. 1. 3. 2. Ontwikkelingsplan voor de visserij op de GrensmtuU (Limburg)

Doel

Het ontwikkelingsplan van de Maas geeft een overzicht van de huidige situatie
van de visstand, de bevissing en de inrichting van het watersysteem 'Grensmaas
en Maasuiterwaarden', als~ede van de overige voor de visserij relevante func
ties en gebruik. Een visie met streefbeelden en concrete adviezen moet de basis
vormen voor de ontwikkeling en de uitvoering van een g~ïntegreerd visstand
beheer. Hierbij wordt een ecologisch gezonde, gediverseerde en zichzelf repro
ducerende visstand nagestreefd welke aansluit bij het specifieke en unieke bio
toop van de Grensmaas, met haar eigen fysico-chemische en ecologische con
dities. De ontwikkelde visie is daarom ook onlosmakend verbonden met de
·problematiek van waterkwaliteit en -kwantiteit, biotoopontwikkeling in en
rond het water, belangen van de andere gebruikers van·het deelgebied (met
name de landbouw en de recreatie) en structureel beheer van het water en van
de vispopulaties.

Plangebied

Het hydrogeografisch bekken van de Maas strekt zich uit over delen van
Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. In Belgisch Limburg, vormt de Maas
over een lengte van 44 km de grens tussen België en Nederland, de zogenaamde
Grensmaas. In figuur 4 wordt een overzicht gegeven van het plangebied van
deze studie. .
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De uiterwaarden van de Grensmaas. het jaarlijks overstromende
winterbed. vormen een waardevol en zeldzaam biotoop met eigen
flora en fauna. Als paaiplaats in het voorjaar en migratiewegen in
de beekjes van en naar de Maas zijn ze zeer belangrijk voor een
evenwichtige visstand.
Het studiegebied van dit ontwikkelingsplan omvat:

- de Grensmaas: zomerbedding en winterbedding
- de visstand
- de bevissing en de mogelijkheden voor de recreatievisserij
- de visserijregelingen
- het visstandbeheer
- andere. voor de visserij relevante. functies.

Metllodiek bij het opmaken van het ontwikkelingsplan

Er werd een inventarisatie gemaakt van de huidige visserijkundige
situatie met het doel een beter inzicht te verkrijgen in de huidige
visstand. de bestaan-de visserijregelingen. het gevoerde visstand
beheer en de mogelijkheden voor de sportvisserij. Bovendien wer
den gegevens geïnventariseerd van andere voor de visserij relevante
functies van de Grensmaas en de uiterwaarden. waaronder delf
stofwinning.landbouw. natuur, andere recreatievormen, scheep
vaart. enz...

Nadien werden streefbeelden ten aanzien van de gewenste visstand
en de gewenste bevissing met het daarbij passende visstandbeheer
en de inrichting van de waterlopen gebundeld in een globale visie.
Dit werd vervolgens geconcretiseerd in actieplannen. Hierbij werd
uitgegaan van de specifieke vragen van de sportvissers op
Grensmaas. rekening houdende met het overheidsbeleid met
betrekking tot de bestemming. de inrichting. het beheer en het
gebruik van de waterlopen, relevant voor de visserij.
Vanzelfsprekend werden ook de andere functies en gebruik van de
Grensmaas en uiterwaarden in rekening gebracht.

ScIuItI1: Samenvatting. conclusies en aanbevelingen
'/=.000

FIGUUR 4:
Plangebied van de Grensmaas

De Grensmaas heeft in deze eeuw grondige wijzigingen ondergaan.
Een functieverruiming met als gevolg een opvallende herstructure
ring, heeft verstrekkende gevolgen gehad op de Grensmaas als eco
systeem. Toch vertoont de Grensmaas nog enkele eigenschappen
van een regenrivier met uiterwaarden, met een specifieke flora en
fauna:Nieuwe ontwikkelingen, in en rond de rivier, (watersportre
creatie) vragen om een dringende bescherming en reglementering.
Volgende factoren zijn van belang inzake visserij;

de visstand: de natuurlijke morfologie en de sterk wisselende water
debieten van de Grensmaas zorgen voor een specifiek visbestand.
Het viswater behoort tot de vlagzalm- en de barbeelzone.
Vissoorten behorende tot de forel-, vlagzalm-, barbeel- en brasem
zone komen in het gebied eveneens voor. Door de verstuwing en
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de vervuiling op de gehele Maas is de uitwisseling tussen de populaties gering, is
de diversiteit teruggelopen en zijn kwetsbare soorten verdwenen of zeldzaam
geworden. De meest voorkomende soorten zijn riviergrondel, alver, blank
voorn en baars. Kopvoorn komt in het onbevaarbare gedeelte van de
Grensmaas voor.

visstandbeheer: het beïnvloeden van de visstand en de bevissingsdruk gebeurt
door de de visstandbeheerder en de visrechthebbende. Dbor het internationale
karakter van de Grensmaas dringt een integraal waterbeheer zich dan ook op.
Door de slechte waterkwaliteit en de achteruitgang van de biotopen was vis
standbeheer tot voor kort vooral toegespitst op een herbepotingsbeleid. Het
uitwerken van een geïntegreerde oplossing met een duurzaam en planmatig
biotoopherstel, aangevuld met een uitgewerkt herbepotingsbeleid, dringt zich
op. Hierbij staat de natuurlijke recrutering centraal en dienen die vissen voor te
komen welke hier van nature thuis horen.

bevissing: de aantrekkelijkheid van de Grensmaas, als viswater, is gedaald.
Oorzaken zijn de daling en aantrekkelijkheid van de visstand om wille van de
slechte waterkwaliteit en de explosieve groei van de (harde) watersportrecreatie.
De uitbouw van een goede en voor de sportvisser aantrekkelijke visstand moet
uitgaan van een algehele sanering van het milieu. De ecologische diversiteit in
het Grensmaasgebied moet behouden blijven en verder ontwikkeld worden
door een verantwoorde functionele zonering, rekening houdende met de hen
gelsport. De toegankelijkheid en de bevisbaarheid van de opperylaktewateren .
dienen verbeterd te worden. Ook dient rekening gehouden met de bootvisserij.
Voorstellen werden geformuleerd. Tenslotte zijn er de grindplassen die poten
tieel uitgebouwd kunnen worden tot goede visplaatsen.

waterkwantiteit: de Maas is een regenrivier met een eigen ecosysteem en een
typische fauna en flora. in en rond het water. Het té lage zomerdebiet, de ver
hoogde vervuilingsconcentratie en de verhoging van de watertemperatuur,
betekent echter een gevaar voor de typische vissen uit de barbeelzone die in de
Grensmaas voorkomen. Een hoger zomerdebiet en een vermindering van het
verschil tussen zomer- en winterdebiet is noodzakelijk. Lagere zomerdijken
betekenen een gelijkmatigere afvloei. Tevens houdt dit in het voorjaar voor de
vissen een betere toegangkelijkheid van de uiterwaarden in, en een herstel van
de paaigelegenheid.

waterkwaliteit: de kwaliteit van het water is één van de belangrijkste limiterende
factoren voor de ontwikkeling van de visstand en heeft prioritair belang bij het
opstellen van elk geïntegreerd Qatuurontwikkelingsplan. Voor de Grensmaas
dienen op dit vlak in eerste instantie de enorme vrachten aan nitraten en fosfa
ten afkomstig van landbouwactiviteit teruggedrongen te worden. Industriële
vervuiling, o.a. afkomstig van Nederland (nsM) kan in de zomerperiode voor
kritische vervuilingsconcentraties zorgen. Voor de huishoudelijke verontreini
ging zijn de opgestarte investeringsprogramma's van prioritair belang.
Op Europees niveau heeft de Europese Unie bevoegdheden op milieugebied in
het gehele Maasbekken. Na 2000 moet de Maas voldoen aan de norm voor zal
machtigen. Voor de Grensmaas moet deze norm reeds bereikt zijn in 1995.
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rrMuUr: het uitzonderlijke biotoop van de Grensmaas en de Maasuiterwaarden
onderstreept het belang van een natuurbehouds- en natuurontwikkelingsplan.
Menselijk ingrijpen heeft de natuurwaarden steeds verdrongen of achteruitge
steld. Vooral de landbouw, maar ook betreding en verstoring zijn van grote
invloed op de instandhouding van ecologisch waardevolle gebieden. Inzake de
bescherming en de ontwikkeling van zeldzame of bedreigde plant- en diersoor
Jen wordt daarom een soortgericht beleid voorgesteld, gericht op de directe
bescherming van zeldzame planten of dieren en op de bescherming van hun
biotopen. De uiterwaarden dienen als paaigebied in het voorjaar, de beken die
nen steeds migratie mogelijk te maken, van en naar de Grensmaas.
Planologisch en structureel kan het Grensmaasgebied beschermd worden door
het volledig op te nemen als natuurkem- of natuurontWikkelingsgebied in de
'Groene Hoofdstructuur voor Vlaanderen'. Hiermee kan de ecologische hoofd
structuur vastgelegd worden waarin waterlopen niet enkel een verbindingszone
tussen verschillende natuurgebieden moeten vormen, maar ook een op zichzelf
staande ecologische leefwereld waarin een rijke fauna en flora tot ontwikkeling
kan komen. De sportvisserij kan in dit geheel een harmonische plaats innemen.
Aansluitend kan het multifunctioneel beheer en de natuurlijke inrichting van
het natte biotoop ondersteund worden door een decreet op de wateren.,
landbouw: de landbouw zorgt, als hoofdgebruiker van de winterbedding. door
de verschuiving naar veeteelt, aardbei-, fruit- en maïsteelt toe voor een sterke
eutrofiëring. Verarming van fauna en flora is hiervan het gevolg. Milieubewuste
landbouw moet echter kunnen.

recTMtie: de waterrecreatie en de toeristische bedrijvigheid breiden explosief uit.
Harde recreatie dient echter beperkt. Langs Belgische en langs Nederlandse
zijde van de Maas dient een éénvormige reglementering te zijn. Een functionele
zonering van de Grensmaas dient opgesteld. Recreatieve hengelsport past hier
perfect tussen.

scheepvtUlrt: om wille van het transport van delfstoffen. gewonne.n uit de
Maasbedding, werd de Grensmaas gedeeltelijk bevaarbaar gemaakt. Na het
beëindigen van de grindwinningen kan de noodzaak tot behoud van dit statuut
in vraag gesteld worden.

delfstofwinning. de winningen van grind, zand en klei hebben een grote invloed
gehad op het landschap. De diepe waterplassen hebben een nadelige invloed op
de natuurontwikkeling in het gebied. Op sportvisserijgebied hebben ze een
geringe betekenis. In bestaande waters is een ontgronding nadelig voor de vis
stand en moet er milieu-effect-rapportage opgemaakt worden. De nabestem
ming van de grindplassen dient ecologische inpasbaar te zijn in het
Maasecosysteem.

structurering en inrichting. de struktuur van dijken en oevers van de Grensmaas
met voldoende paai- en schuilmogelijkheden is van primordiaal belang voor
een goede visstand. De habitatdiversiteit is bepalend voor de soortenrijkdom
van fauna en flora. Herinrichting van de grindplassen is zeer belangrijk. De zij
waters van de Maas dienen vrij toegangkelijk te worden voor de vissen. waar·
door de visstand en de natuurontwikkeling kan bevorderd worden. Vooral de

VISSTAIlDaEHEER. VISTEELT 85 WILDBEHEER



TRAJECT STAAL- BREEDTE BIO-

Abeek en de Bosbeek bieden door hun hoge natuurlijkheid een potentieel aan
mogelijkheden.

1. 1. 3. 3. Biotoopontwikkeling en visstandbeheer in het Voerbekken

Het Voerbekken vormt een subbekken van het Maasbekken. Administratief
behoren de waterlopen van het Voerbekken tot de onbevaarbare waterlopen

.met de bovenloop van de Voer en de gehele Veurs als waterlopen van 3e catego
rie, het middengedeelte van de Voer en de gehele Noorbeek als waterlopen van
2e en de benedenloop van de Voer als waterloop van Ie categorie.
De waterlopen van het Voerbekken zijn met hun goede beekstructuur. hun
relatief goede waterkwaliteit, hun hoog verval en hun specifieke leefgemeen
schap een zeldzaamheid in het Vlaamse gewest. In het besluit van de Vlaamse
executieve van 21 oktober 1987 werd aan de Voer de bestemming viswater toe
gekend. Visserijbiologisch is dit biotoop dan ook zeer waardevol, maar toch
zijn er verschillende knelpunten die het tot ontwikkeling komen van een
natuurlijk visbestand verhinderen.

Naar aanleiding van de visbestandsopname in 1994 werd op 7 trajecten de
visstand nagegaan, hiervan zijn er 4 gelegen op de Voer, 2 op de Veurs en 1 op
de Noorbeek. In onderstaande tabel worden de verschillende soorten met hun
aantallen. hun gewicht en hun lengte weergegeven voor de verschillende
bemonsterde trajecten.

VISSOORT AANTAL GEM. GEWICHT GEM. LENGTE

PER (MIN-MAX) (MIN-MAX)

loom (g) (cm)

regenboogforel 29 116.8 (27.9-583) 18.6 (12.5-35)

beekforel 3 471.3 (228-826) 32.3 (27.0-39.5)

driedoornige stekelbaars 9 3·1 (2.7-4.3) 5-44 (2.2-7)

beekforel 3 428 (315-535) 32.5 (30-34)

rivierdonderpad 27 7·7 (0.8-34~4) 7·3 (4.1-13)

driedoornige stekelbaars 52 1.65 (0.2-6.9) 4·75 (3.4-7.9)

rivierdonderpad 728 5.9 (0.5-24.8) 6.63 (3.9-12.1)

regenboogforel 4 )86.7 (298-472) 31.4 (29-34)

beekforel 17·5 23·5

rivierdonderpad 65 9·1 (0.4-32.3) 7·5 (3.5-13)

driedoornig stekelbaars 31 2.8 (0.2-6.1) 5·5 (2.4-7.0)

beekforel 684 31

grondel 2 10 (4.5-15.5) 9.1 (6.6-11.5)

driedoornige stekelbaars 12 2·5 (0.5-5.5) 5·5 (3.5-7.5)

73

68

79

66

17·5

Im

Im

Im

MASSA

kg/ha

2m

2m

<ImNoorbeek

NAME

PLAATS

Voer 1

Veurs I

Voer 3

Veurs 2

Voer 2

Voer 4

2

4

6

3

7

TABEL 2: Gevangen vissoorten per traject met het aantal soorten; hun gewicht en
lengte.
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FIGUUR 5: Kaart: Locatie staalnamepunten vïsstandsbemonstering 1994..

Zowel op de Veurs als op de Voer werden evenwichtige rivierdonderpad
populaties aangetroffen. Van de vier andere aangetroffen soorten is enkel
de stekelbaars in gezonde populaties aanwezig. de riviergrondel, de beek- en
de regenboogforel kunnen zich hier niet zelfstandig handhaven. De rivierdon
derpad is in het Voerbekken de dominante vissoort, enkel in de Noorbeek waar
deze soort niet werd aangetroffen is de driedoornige stekelbaars de dominante
soort.
De regenboogforel en de beekforel maken de grootste biomassa uit terwijl
de rivierdonderpad die het meest frequent voorkomt slechts 19% van de to
tale biomassa inneemt.

De visstand in het Voerbekken vertoont duidelijke tekenen van verstoring.
Vooral de migratieproblemen weerspiegelen zich in het visbestand. Enkel
de rivierdonderpad en de driedoornige stekelbaars kunnen zich zelfstandig
in deze beken handhaven. Deze twee soorten vertonen geen paaimigratie zo
dat de migratieknelpunten hierop geen effect hebben. De rivierdonderpad
populaties dreigen hier echter op lange termijn te verdwijnen. Door de com
partimentatie is er enkel een stroomafwaartse migratie mogelijk zodat bij het
verdwijnen uit de bovenstroomse loop (door puntvervuiling) hier geen herko
lonisatie mogelijk is. Ook kunnen we vaststellen dat de grootste rivierdonder
padpopulatie aan te treffen is daar waar het beektraject tussen twee opeenvol
gende migratieknelpunten het grootst is. De beekforel en de regenboogforel
komen enkel omwille van herhaalde herbepotingen in de~e beken voor. Het
is niet bekend in welke mate deze ongecontroleerde uitzettingen een bedreiging
vormen voor de natuurlijke populaties aan rivierdonderpad.
Naast de migratieproblemen is er nog het slibprobleem in de Veurs die de
bovenloop nu reeds totaal ongeschikt maakt voor de vispopulaties en die even
eens een bedreiging vormt voor de stroomafwaartse populaties in de Voer.
Een derde bedreiging voor het visbestand wordt gevormd door de verslechter
de waterkwaliteit. Vooral te 's Gravenvoeren wordt een grote hoeveelheid af
valwater rechtstreeks in de beek geloosd. Stroomafwaarts van 's Gravenvoeren
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waar er geen migratieproblemen meer voorkomen, werden slechts enkele uit
gezette regenboogforellen aangetroffen terwijl deze zone eveneens geschikt is
voor de rivierdonderpad die stroomopwaarts nog wel aangetroffen werd. Ook
de afwezigheid van de driedoornige stekelbaars, die toch een zeer tolerante
soort is, wijst op een ernstige graad van vervuiling.
De elritspopulatie, die in 1987 nog werd aangetroffen, lijkt volledig verdwenen.
Deze soort, die nog wel aangetroffen wordt in de Maas en in vele van zijn zij
riviertjes (Phillipart en Vranken, 1981), zal bij het saneren van de migratieknel
punten en de waterkwaliteit het Voerbekken terug kunnen herkoloniseren.

De VMM heeft op het Voerbekken een aantal meetpunten ter bepaling van
de waterkwaliteit. Het fysico-chemisch onderzoek wijst op een lichte vervui
lingsgraad. Voor de biologische waterkwaliteit is er duidelijk een stroomaf
waartse verslechtering van de waterkwaliteit voor de Voer waar te nemen.
Ook de Veurs scoort slecht.
De Vqer dient te voldoen aan de immissienormen voor viswaterkwaliteit.
De gehanteerde normen voor viswaterkwaliteit voor geheel Vlaanderen is de
viswaterkwaliteit voor karp.erachtigen. De beken van het Voerbekken behoren
echter allemaal tot de forelzone zodat hier beter de strengere normen voor
zalmachtigen gehanteerd zouden worden. De voornaamste vervuilingsbron in
dit bekken is het huishoudelijk afvalwater. Een rioleringsnet is hier immers zo
goed als onbestaande.
Anderzijds bestaat een groot deel van het Voerbekken uit wei- en akkerland.
Het gebruik van meststoffen en pesticiden kan in deze streek grote gevolgen
hebben voor het oppervlakte- en het grondwater. Ten einde de sterke run-off
en de daarmee gepaard gaande sedimentenstroom te beperken verkrijgt wei
land maar vooral bosbouw de voorkeur op akkerbouw.
De wateroverlast die optreedt bij hevige regenval kan voorkomen worden door
het creëren van bufferzones die bij hevige regenval de overmaat aan water tijde
lijk opslaan om deze later via de beek geleidelijk te laten afvloeien. Omwille van
het steile profiel van de valleigebieden en omwille van landschapsecologische
redenen is de aanleg van een groot wachtbekken niet aangewezen. Dit probleem
kan worden ondervangen door de aanleg van een aantal kleinere inundatiezo
nes. De locaties van de aanleg van deze zones dient zo te gebeuren dat de vrije
vismigratie permanent gevrijwaard blijft.
Naast het overstromingsbeperkende effect kunnen deze wachtbekkens ook
een ecologische verrijking voor het aquatisch biotoop betekenen. Door de ont
wikkeling van moeraszones wordt er een broed- en voedseikamer voor zowel
vissen als voor andere biota gecreëerd.
Het stuktureel vöorkomen van de beken in het Voerbekken vertoont een grote
variabiliteit, zowel natuurlijke, seminatuurlijke, rechtgetrokken en zelfs gebe
tonneerdé en ingebuisde delen komen voor. Talrijke bodemvallen en oude
molenstuwen verhinderen de natuurlijke vismigratie. Stroomafwaarts op
Nederlands grondgebied zijn er voldoende migratiemogelijkheden zodat mi
gratie vanuit de Maas mogelijk is mits de nodige aanpassing van enkele kunst
werken op het Vlaamse grondgebied.
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In onderstaande tabel worden de vereiste saneringsmaatregelen samengevat:

VOER BRON TOT MONDING VBURS

- sanering waterkwaliteit

- aanpassing bodemval Oude Molen
- vistrap of omleiding Moleke en molen Schoppem

- sanering waterkwaliteit
- vistrap bij bodemval visvijvers
- aanleg wachtbekken

- sanering waterkwaliteit
- aanleg slibbezinkinsbekken
- sanering slibstort papierfabriek
• bescherming bronbos door:

. - creëren bufferzone (aankoop IO-30m oeverzone)
• heraanplant gerooide delen.
- verbod pesticiden en mestgebruik nabij bronnetjes

- aanpassing "vistrap"
- openleggen van illegaal ingebuisde zone in brongebied.
- aanleg wachtbekken
- bovenloop en bronbos van de Veurs statuut van

natuurreservaat toekennen

- creëren van paaiplaatsen: .
- aanbrengen van grindbodem
- beperking van erosie en zandafzetting

- erosieproblemen oplossen:
- bescherming oeverzone
- aanbrengen van grindbodem
- beplanting en vastlegging oevers

- migratieproblemen:
- verwijderen bodemvallen of
- aanbrengen golvende grindbodem of
- glooiende helling creëren stroomafwaarts

van bodemval
- aanleg van vistrappen

- aanleg wachtbekken

TABEL 3: saneringsmaatregelingen voor het voerbekken

1. 1. 3. 4. Analyse van de visst4nd en natuurtechnische voorstellen
voor het lamaal Leuven - Mechelen
(Eindverhandeling aan de KUL in samenwerking met het IBW)

De meeste waterlopen in het Vlaamse Gewest zijn ernstig beschadigd. De uit
gesproken structuurkenmerken, de waterkwaliteit, de vegetatie en de organis
men zijn sterk in achteruitgang. Biotopen worden steeds minder gevarieerd.
Via planmatig visstandsbeheer wordt getracht een verdere degradatie van de
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waterlopen en hun levensgemeenschappen tegen te gaan. Gegevens over water
kwaliteit, structuurdiversiteit, vegetatie, visbestanden en hengeldruk worden
geïntegreerd in een groter gepeel. Onderzoek van deze verschillende parameters
laat toe prioritair te herstellen ecosystemen aan de duiden.
Door de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant wordt de sanering
van een aantal voor de hengelsport belangrijke waterlopen gestimuleerd. Van
primordiaal belang hiervoor is het tot stand brengen en behouden van een
evenwichtige visstand. Het kanaal Leuven-Mechelen is één van de te onderzoe-
ken waterlopen. -

De bedoeling van dit project is via een planmatig visstandsbeheer een aantal
realiseerbare natuurtechnische voorstellen naar voor te brengen die kaderen
binnen het huidige natuurbehoud- en natuurontwikkelingsbeleid. Er wordt
vooral gewerkt in functie van het visbestand van het kanaal via herstel van
waterkwaliteit en biotoop. Daar de voornaamste functie van een kanaal de
scheepvaart is, blijven voorstellen beperkt tot maatregelen die de scheepvaart
niet in gedrang brengen.

In een eerste fase wordt een uitgebreide inventarisatie van het kanaal opge
maakt. Infrastructuur, oeververstevigingen, bereikbaarheid en voorzieningen,
waterkwaliteit, oever- en watervegetatie en het visbestand worden onderzocht.
Bij de inventarisatie van de infrastructuur werd vooral aandacht besteed aan
de oeververstevigingen langsheen het kanaal en de getroffen voorzieningen.
Voor de inventarisatie van de waterkwaliteit werden de waterkwaliteitsgegevens
bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij en werd de voeding van het
kanaal in de Vaartkom te Leuven bekeken. Voor de oevervegetatie waren de
literatuurgegevens beperkt en werd op terrein een inventarisatie uitgevoerd,
vooral gericht op de 'interessante' vegetatieve zones. Voor de bespreking van
het visbestand op de Vaart kon worden gesteund op de resultaten van een vis
bestandsopname en van een hengelenquête van 1988. Blankvoorn en baars
blijken de meest voorkomende soorten.

Vervolgens wordt de kwaliteit van de Vaart betreffende de voornoemde para
meters besproken en wordt getracht hieruit een aantal conclusies te destilleren.
Aldus worden de knelpunten van het kanaal voor de visstand aan het licht
gebracht. Opvallend hierbij is het tekort aan paaimogelijkheden langsheen
het kanaal, de slechte waterkwaliteit vooral te wijten aan het voedingswater
(Voer- en Dijlewater), de zeer kleine verhouding roofvis/witvis en de beperkte
hengelvoorzieningen. De brasemstand is er lager dan verwacht.
In een laatste hoofdstuk worden een aantal natuurtechnische maatregelen
voorgesteld die in de eerste plaats het visbestand op het kanaal ten goede
moeten komen. De voornaamste zijn: het aanleggen van paaiplaatsen op een
aantal geschikte plaatsen, het tegengaan oJvoorkomen van verbraseming,
aanplantingen op welbepaalde plaatsen, verbetering van de waterkwaliteit
vooral gericht op het verbeteren van het voedingswater en het beschermen
(afschermen) van een aantal plantenrijke zones en de vegetatie in de paaiplaat
sen.

WILD8EHEER 90 VISSTANDBEHEER • VISTEELT



1. 1. 4. Actiefbiologisch beheer

De laatste jaren groeit het besef dat wateren. behalve een veelvoud aan
gebruiksmogelijkheden voor de mens, ook hun natuurlijk karakter moeten
bewaren. Eutrofiëring van de wateren en een vanuit sociale overwegingen
ingegeven herbepotingsbeleid hebben plaatselijk geleid tot een verbraseming
van het visbestand met een structurele degeneratie van de biotoopkwaliteit.
In geëutrofieerde wateren verdwijnt de snoek omdat deze in troebel water
(ten gevolge van de algengroei) niet kan jagen op andere vissen en neemt de
brasemstand toe. Bovendien is brasem een bodemwoelende vissoort waardoor
de vertroebeling van het water wordt versterkt en eet brasem veel watervlooien
die juist de algengroei onder kontrole kunnen houden. Dergelijke verstoorde
watersystemen evolueren naar een troebele toestand met een achteruitgang van
de hogere aquatische, ftora. Behalve het saneren van de waterkwaliteit. kan
onder welbepaalde omstandigheden. het manipuleren van biologische proces
sen (wegvangen van bodemwoelende en invertivore vissoorten (o.a. brasem.
karper....). uitzetten van 'snoek. stimuleren van water- en oeverplanten) bijdra
gen tot het herstellen van helder water met een rijke begroeiing en met een
gevarieerde visstand. Dit bijsturen van ecosystemen wordt actief biologisch
beheer genoemd.
Op een oude Schelde-arm te Kerkhove (Avelgem) welke. ten gevolge van eutro
fiëring en visbepotingen. evolueerde van een plantenrijk. helder water in 1988
naar een sterk verbrasemd. troebel water (densiteit 1000 kg/ha met een over
wicht van karper en brasem). werd in 1994 actief biologisch beheer gestart. Dit
actief biologisch beheer wordt toegespitst op het verwijderen van de graskarpers
en de overmaat brasem. tesamen met een planmatige introductie van zeelt. riet
voorn en snoek en het stimuleren van de aquatische vegetatie.
Tijdens het voorjaar 1994 werden visstandbemonsteringen (sleepnetbevissing
op een oppervlakte van 0.87 ha) uitgevoerd op de oude Schelde-arm te
Kerkhove. Aansluitend bij deze bemonsteringen werden ongewenste vissoorten
afgeoogst zodat het visbestand werd teruggebracht tot een densiteit van 60
kglha (tabel 4).
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SLEEPNETVANGST 27/01/94 SLEEPNETVANGST 10/03/94

VISSOORT BIOMASSA (g) AANTAL BIOMASSA (g) AANTAL

voorn 71072 1152 46800 930
brasem 311693 * 5848 * 99620 * 1091 *
zeelt 701 7 2759 12
alver 57 1 64 1
karper 19600 * 4*
kroeskarper 311 1
graskarper 13200 * 3*
snoek 1685 6 2761 5
snoekbaars 314 11 122 16
pos 6709 * 1004 * 4800 * 718*
baars 1840 93 907 75
Totaal (kg) 42-7·2 8130 157·8 2848

TABEL 4: Visbestand te Kerkhove op 27/0J/94 en 10/03194 en afgeoogste
vissoorten. * =afgeoogst

De resultaten van 1994 bevestigen de sterke verbraserning (brasem/voorn
verhouding 5.411) en verpossing (1722 stuks op 0.87 ha) van het water. De
verhouding witvis (uitz. karper sp.) / roofvis bedraagt 1811, daar waar 7/1 in
het visstandbeheer als een evenwichtige verhouding wordt aangenomen. Na
het afoogsten van brasem. karper en pos bedraagt de witvis/roofvis verhouding
15.911, nog steeds onevenwichtig,'wat de introductie van roofvis noodzaakt
(uitzetting van zesweekse snoek ter ondersteuning van het actiefbiologisch
beheer). Na uitdunning van de visstand blijkt de helderheid van het water snel
toe te nemen (figuur 6) en ontstaan er weer mogelijkheden voor submerse
aquatische vegetatie. Juist deze waterplanten spelen een sleutelrol in het helder
houden van het water en voorzien in de habitatvereisten voor het in stand hou
den van een populatie plantenminnende vissoorten van het snoek/zeelt/riet
voorn- type.
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FIGUUR 6: Evolutie van de doorzichtbaarheid van het water na afvissen van bodem
woelende en invertivore vissoorten op de oude Schelde-arm te Kerkhove (Avelgem).
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1. 1. 5. Projecten in het kader van de natuurtechnische milieubouw: - paaiplaatsen 
bescherming aquatische vegetatie - beekherstel

In verschillende samenwerkingsverbanden werden een aantal projecten opgezet
inzake natuurtechnische milieubouw, voor bescherming van de aquatische
vegetatie en voor de aanleg van paaiplaatsen.

Paaiplaatsen

Oudenburgs Vaartje (Oudenburg), Dode IJzer (Roesbrugge-Haringe), oude
arm Kanaal Kortrijk-Bossuyt te Moen.
Paaiplaats op het Kanaal Brussel-Rupel te Zemst.
Langs het Albertkanaal te Diepenbeek wordt een paaiplaats aangelegd.
Langs de Zuid-Willemsvaart te Bree werd een paaiplaats aangelegd.
Te Neerharen en Neeroeteren zijn gelijkaardige projecten gepland.
Langs het kanaal Bocholt-Herentals te Lommel wordt de aanleg van een
paaivijver voorzien.
Langs het kanaal van Beverlo wordt de aanleg van natuurvriendelijke oevers

.en paaizones in het vooruitzicht gesteld.
Langsheen de oude Dommel te Overpelt werd een paaiplaats aangelegd.
In de nabije toekomst wordt de aanleg van een paaiplaats langs de Dommel .
te Peer, langs de Lossing te Molenbeersel en langs de Itterbeek te Kinrooi
voorzien.

Beekherstel

Advies beekherstel Vleterbeek (Poperinge), natuurtechnische rietoevers op
de Noord-Ede (Ruilverkaveling Paddegat, Nieuwe Polder van Blankenberge),
natuurtechnische rietoever op het Klein Waelegeleed te Schore (Polder Vlads
lo-Ambacht), nOatuurtechnische inrichting van oevers met plas-drasbermen op
de IJzer. .
Beplantingen langs de Vloedgracht te Zoutleeuw:
Aanplantingen in de paaiplaatsen op het Kanaal Leuven-Dijle.

Bescherming aquatische en oevervegetatie

Langs het kanaal Bocholt-Herentals te Sint-Huibrechts-Lille werd een voor
oeververdediging aangebracht ter bescherming van de wegkwijnende rietkraag.
Langsheen de oevers van het SchuIensmeer werden aanplantingen met typische
onderwater- en oeverplanten uitgevoerd.

1. 2. MIgratieonderzoek

1. 2. 1 Onderzoek naar de impact van pompgemalen op de visstand

In samenwerking met het Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur van
de KU Leuven werd een studie uitgevoerd naar eventuele schade die diverse
types pompgemalen op de visstand kunnen teweegbrengen.

In de laaggelegen gebieden van het Vlaamse Gewest werden pompgemalen
gebouwd om in het kader van de waterbeheersing het overtollige water weg
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te pompen. Aldus werd overstromingsgevaar geminimaliseerd en konden
sommige percelen door die ontwatering een meerwaarde krijgen voor de
agrarische sector. .
Bouwen werking van deze kunstwerken hebben zeer diverse gevolgen voor het
milieu. De verregaande ecologische implicaties van de werking van deze pom
pen en de hiermee gepaard gaande waterpeilverlaging zijn o.a. herkenbaar als
een floraverarming (banalisering) en een teloorgang van onze waterrijke bio-

. topen en de daarmee geassocieerde flora en fauna.

Ook op de visstand werken pompgemalen zeer ingrijpend in. Meegewgen
vissen worden rechtstreeks beschadigd en afhankelijk van het pomptype zal .
de rechtstreekse mortaliteit al of niet hoog zijn. Anderzijds werken pompen
ook isolerend op de vispopulaties. Vissoorten die van het ene gebied naar het
andere gebied trekken om zich voort te planten staan noodzakelijkerwij~

blootgesteld aan de pompwerking. Migrerende vissoorten moeten het pomp
gemaal kunnen passeren om hun levenscyclus te voltooien. 10 veel gevallen
is dit niet meer mogelijk. Hoogst waarschijnlijk bereikt geen enkele van de
geslachtsrijpe zilverpalingen uit het Blankaartbekken levend de IJzermonding.
Door deze negatieve impact zijn pompgemalen mede oorzaak van het verdwij
nen van vissoorten in ons gewest.

Op de Vlaamse rivieren treffen we een aantal pompgemalen aan waarvan de
meeste op kaart zijn gebracht. Ze worden beheerd door verschillende over
heidsinstanties, namelijk: de Landelijke Waterdienst, de verschillende Polders
en Wateringen, de Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen en de
Technische Diensten van de Provincies en Gemeenten. De 130 geïnventariseer
de pompgemalen kunnen uitgerust zijn met vijzelsystemen, centrifugaalpom
pen, schroefpompen, dompelpompen en hevelpempen (zie figuur 7 en 8).

Een eerste onderzoek gebeurde op het schroefpompgemaal te Woumen
(Diksmuide). Hier was een kwantitatieve analyse van mortaliteit en schade
onmogelijk. Aan de hand van fotomateriaal werd wel de aard en de ernst van
de schade vastgesteld. De opgevangen vissen waren onherkenbaar verminkt of
in tweeën gehakt door de sneldraaiende propeller van de schroefpomp. Deze
verregaande beschadiging werd niet teruggevonden bij vissen die een vijzel- of
een centrifugaalpomp passeren.
Een tweede onderzoek op visschade en mortaliteit werd uitgevoerd op het
vijzelpompgemaal de 'Sint-Karelsmolen' in de Moeren nabij Veurne (West
Vlaanderen). De mortaliteit was sterk afhankelijk van de soort vis en varieerde
van 3.5% (paling) tot 43.9% (voorn). De schade en de mortaliteit bleek bij
voorn procentueel twee keer hoger te liggen dan op het vijzelpompgemaal
'de Seine' (in 1992 onderzocht door DENAYER en BELPAIRE).

Een derde onderzoek gebeurde op het centrifugaalpompgemaal 'Elektriek Zuid'
in de Moeren nabij Veurne. Het mortaliteitspercentage schommelde tussen de
0% (paling, baars) en 16% (brasem). Hoewel het mortaliteitspercentage lager
ligt dan bij een vijzel, is het schadepercentage (met uitzondering van de paling)
hoger en ligt tussen de 1.4% (paling) en 68% (brasem). De aard van de bescha
diging was ~eestal minder ernstig dan bij een vijzelpompgemaal.
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Samenvattend kan men stellen dat een schroefpomp zeer schadelijk, een vijzel
pomp schadelijk, een centrifugaalpomp weinig schadelijk en een hevelpomp
onschadelijk is voor vissen. Op basis van hun schadelijkheid (pomptype), hun
lokatie (grootteorde van de waterloop) en de waterkwaliteit (richtinggevend en
bepalend voor de visstand) werd. waar mogelijk, aan de pompgemalen een
saneringscijfer toegekend. Dit saneringscijfer staat rechtstreeks en in positieve

_relatie tot de visstand. Op die basis werden 17 pompgemalen aangeduid welke
noodzakelijk aangepast dienen te worden met betrekking tot beschadiging en
migratie van vissen. Bij 44 pompgemalen zijn aanpassingen wens~lijk (zie
6guur 9).

_..-
Schroefpomp

Centrifugaalpomp

Vijzelpomp Hevelpomp

FIGUUR 7: Overzicht van de verschillende pomptypes.

vijzelpomp (22.3%)

hevelpomp (0.8%)

FIGUUR 8: Voorkomen van de diverse pomptypes in Vlaanderen.

VISSTANDlEHEER • VISTEELT 95 WILDIEHEER



POMPGEMALEN IN VLAANDEREN

o geen advies
I • visvriendelijk pompsysteem
2 0 behoorlijk visvriendelijk tot beperkt schadelijk
3 • beperkt schadelijk tot zeer schadelijk
4 • schadelijk tot zeer schadelijk
5 • zeer schadelijk (prioritair te saneren)

FIGUUR 9: Situering van de pompgemalen op de waterlopen van het Vlaamse
Gewest met aanduiding van hun schadelijkheid t.a.v. vissen.

1. 2. 2. Vistrappen

In het kader van de aanleg van vispassages, werd meegewerkt aan de realisatie
van volgende projecten:
Palingpijp op de Grote Beverdijk (Lo-Reninge, Polder Noordwatering van
Veurne), palingpijp nabij het pompgemaal 'Zilveren Speye' (Polder Vladslo
Ambacht), ontwerp van het visafleidingssysteem (lichtscherm) nabij het
Centraal Pompgemaal te Nieuwpoort (Polder Noordwatering van Veurne).
De aanleg van een vistrap op de Kapittelbeek te Dworp.
De aanleg van 2 vistrappen op de Oude Dommel te Overpelt.

Een evaluatiestudie van een vispassage gebouwd ter hoogte van een stuw in
de Zwarte Sluispolder werd uitgevoerd.

Ter hoogte van de afwatering van de kreek 'de Grote Kil' gelegen te Assenede
in de Zwarte Sluispolder belemmert een verstelbare klepstuw de vismigratie
tussen de kreek en het beekstelsel. De kreek is een ecologisch waardevol gebied
met hoge natuurwaarde. Het visbestand van dergelijke stilstaande waters, die
omzoomd worden door goed ontwikkelde rietkragen, bestaat hoofdzakelijk
uit vegetatieminnende cyprinide soorten, aangevuld met de daarmee geasso
cieerde roofvissen (snoek, baars, ...). Deze relatiefondiepe, voedsel- en rietrijke
plassen, die daarenboven in principe bereikbaar zijn voor migrerende vissen

. vanuit zee, zijn uitstekende opgroei- en leefgebieden voor de Europese paling.
Op initiatiefvan 'het polderbestuur werd deze stuw van vispassagemogelijkhe
den voorzien, enerzijds door de aanleg van een palingpijp door de dijk, en
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anderzijds door de stuw te voorzien v~ een goot die vispassage mogelijk
maakt. Teneinde deze constructies te vergelijken. hun efficiëntie te evalueren
en eventuele optimalisaties mogelijk te maken werd het migratiegedrag van vis
sen onderzocht (figuur 10). Hiertoe werd zowel de natuurlijke migratie van vis
sen nagegaan. alsook de migratieactiviteit vari glasaal die vóór de stuw uitgezet
werden. .

FIGUUR 10: Bovenaanzicht van palngpijp en palinggoot.

Uit de experimenten blijkt dat de aanleg van vispassages ter hoogte van de
stuwen in poldergebieden vismigratie terug mogelijk maakt. Het wel of niet
functioneren van deze passages is echter in belangrijke mate afhankelijk van
de bouw (bv. positionering van de inzwemopening, helling, bekleding, ... ) en
het stromingspatroon (debiet en stroomsnelheid) van de passage. De specifieke
randvoorwaarden zijn echter nog niet éénduidig bekend of omschreven. Een
goed georganiseerd beheer en onderhoud van de vispassages lijkt een nood
zakelijke voorwaarde voor een blijvend correct functioneren van de passage.
De resultaten tonen tevens aan dat in sommige omstandigheden migratie vrij
intensief en in piekmomenten gebeurt. waarbij grote aantallen glasaal op zeer
beperkte tijd de stuw kunnen overschrijden.

1. 3. Zoetwatervisteelt

Het visteeltgebeuren van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer speelt zich
vooral af in de kwekerijen van het Vlaamse Gewest namelijk het Centrum voor
Visteelt te Linkebeek (provincie Vlaams-Brabant), de Volharding te Rijkevorsel
(provincie Antwerpen) en Lozerheide te Lozen (provincie Limburg).
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Het zoetwatervisteeltprogramma heeft als voornaamste doel moeilijk in de han
del te verkrijgen en/of ecologisch waardevolle soorten te kweken. Naast de
kweek zelf gebeurt er ook toegepast onderzoekom de kweekmogelijkheden van
de vissoorten te evalueren.
Voor de hieronder vermelde kweken wordt meestal aan artificiële reproduktie
gedaan alhoewel sommige soorten ook natuurlijk gekweekt worden. Deze
kunstmatige voortplanting gebeurt in het Centrum voor Visteelt en de opkweek
van de larven vindt meestal plaats in de andere kwekerijen nl. de Volharding te
Rijkevorsel en Lozerheide te Lozen.
De gekweekte vissen worden aan de hand van de herbepotingsplannen van de
Provinciale Visserijcommissies uitgezet in de Vlaamse openbare wateren.
Er is dan ook een nauwe samenwerking en een regelmatig overleg tussen de
Provinciale Visserijcommissies en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
om tot een optimaal rendement te komen van de voortgebrachte produktie van
oe kwekerijen van het Vlaamse Gewest.

SOORT MAAT PRODUKTIE (kg) AANTAL STUKS

snoek broed 59500
zesweekse 20217
éénzomerig 32 536

winde 8 -12 cm 399 46050
12 -17 cm 814 4884

kopvoorn éénzomerig 18.6 4110
tweezomerig 69·5 1527

vetjes 1 + meerjarig 20
bittervoorn 1 + meerjarig . 33.8 7037
riviergrondel 1 + 2 jarig 92.6 ±35000
rietvoorn 12 - 17 cm 69

+ 17 cm 100
zeelt 2 + meerjarig 114
beekfore1 broed 4000

éénjarig 15·7 748

TABEL 5: De effectieve produktie van de drie kwekerijen van het Vlaamse Gewest
voor het kweekseizoen 1994.

Kweek van snoek (ESoxludus)

In 1993 werden ongeveer 17000 zesweekse snoekjes geproduceerd (gem.
lengte 7.2 cm en gem. gewicht 2.64 g) na artificiële reproduktie in het
Centrum voor Visteelt te Linkebeek en opkweek van het broed in de kwe
kerijen van het Vlaamse Gewest (Lozerheide te Lozen en de Volharding
te Rijkevorsel). Er werden eveneens twee vijvers in het Provinciaal Domein
Bokrijk (die gehuurd worden door de Provinciale Visserijcommissie van
Limburg) gebruikt voor de opkweek. De geproduceerde zesweekse snoekjes
werden uitgezet in de verschillende provincies van het Vlaamse Gewest.
Tevens werden 52500 stuks snoekbroed uitgezet in Oost- en West-Vlaanderen.
In 1994 werden iets meer dan 20000 zesweekse snoekjes geproduceerd
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(gem. lengte 7.14 cm en gem. gewicht 2.68 g). Naast de kwekerijen van
het Vlaamse Gewest werd eveneens één vijver in het Provinciaal Domein
Bokrijk gebruikt voor de opkweek. Er werd in dat jaar tevens ook snoekbroed
uitgezet in West-Vlaanderen (62500 stuks).
Tegelijkertijd met de produktie van de zesweekse snoekjes gebeuren weten
schappelijke experimenten om optimale densiteiten, groei, overleving en

_ opgroei tijdens de kweek na te gaan. Nadat in 1992 experimenten met de
bemestingshoeveelheden werden uitgevoerd werd in 1993 de optimale op
kweekdensiteit van broed tot 'zesweekse' snoek nagegaan. Hiertoe werden
3 x 3 gelijkaardige vijvers te Rijkevorsel bezet met respectievelijk 2, 4 en 8 broed
jes per ma. Men merkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen het gemid
deld gewicht en de bezettingsdichtheid. Ook de relatieve letlgtefrekwentiever
deling kent eenzelfde verloop (figuur 11). Het is duidelijk dat bij een hogere
bezetting er een hogere voedselcompetitie is en dat de leefruimte voor elke
vis beperkter is. Dit kan dan ook de tragere groei (zowel in lengte als gewicht)
verklaren.
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FIGUUR 11: Relatieve lengtefrekwenrieverdeling van'zesweekse' snoekjes opgekweekt
in de Volharding (Rijkevorsel) in functie van de bezettingsdichtheden (voorjaar
1993). .

Het gemiddeld overlevingspercentage van de 'zesweekse' snoekjes in de con
ditie hoge bezettingsdichtheid ligt beduidend hoger dan de overleving in de
middelste conditie en dit ligt dan weer hoger dan bij de lage bezetting (repectie
velijk 34.9%, 27.8% en 23.9% voor bezettingsdichtheden van 8, 4 en 2 stuks per
ma). Uit figuur 12 blijkt dat, ondanks het feit dat het gemiddeld gewicht

·van een 'zesweeks' snoekje daalt naarmate de bezetting denser wordt, de gemid
ddde dagproduktie (in g/haldag) toch toeneemt in functie van de bezettings-

VISSTAND.EHEER • VISTEELT 99 WILDBEHtER



1400
1286 11 Gemiddeld gewic

1200

1000
"Cla DagproductieQ.

800 ä.
ft

~
600 I!!.

Q...
·ce

<400

200

0

84
Be2eningsdichtheid (x 10.000 hal

2
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bereikt is. .

FIGUUR 12: Gemiddeldgewicht en dagproduktie van 'usweekse' snoekjes opgelcwee1ct
in de Volharding (Rijkevorsel) in functie van de bezettingsdichtheden (voorjaar 1993).

. Er wordt een rapport gemaakt van de snoekproduktie van het Centrum voor
Visteelt vanaf 1991. Hierin komen de produktie-, groei- en overlevingscijfers
aan bod alsook de problemen ron·d het transport en het uitzetten van snoek
broed en zesweekse snoekjes.

3.5 -r-------...,-------""T"------...,....

Kweek van winde (Leuciscus idus)

Sinds enkele jaren is er een verhoogde vraag naar kleine(re) winde voor her
bepoting. Het Centrum voor Visteelt is volop bezig zijn infrastructuur en
know-how te optimaliseren en uit te breiden om aan deze verhoogde vraag

. tegemoet te komen. In het broedseizoen '93 werden een vijftigtal vrouwelijke.
windebroeddieren met hypofyse-extract ingespoten, doch er konden geen eitjes
afgestreken worden. Daarom werden bij de Organisatie ter Verbe~eringvan
de Binnenvisserij (O.V.B.) in Nederland 84000 windebroedjes aangekocht. Deze
windes werden over 11 vijvers in de kwekerijen van het Vlaamse Gewest ver
deeld (3 in Rijkevorsel en 8 in Lozen) om op te groeien tot 1-zomerige windes.
Daar deze in 1993 niet meer konden uitgezet worden werden ze verder opge
kweekt tot 2-zomerige windes.
In 1994 werden ondanks de moeilijke werkomstandigheden toch een 20-tal
vrouwelijke windebroeddieren met hypofyse-extract ingespoten. Daar er geen
regeling van de"watertemperatuur mogelijk was, Was het zeer moeilijk om het
juiste uur van ei-afleg te kennen (normaal ongeveer 12 uur na inspuiting bij
20°C). Daarom werd ervoor geopteerd de ingespoten broeddieren (wijfjes en

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



mannetjes samen) in bakken met paaisubstraat te houden zodat bij ei-afleg de
eitjes niet verloren gingen. Op deze manier konden minstens 100000 larfjes ver
kregen worden (deze werden verder opgekweekt in' Loz~rheide en RijkevorseI).
Twee wijfjes konden wel tijdig afgestreken worden en de eitjes werden in
broedftessen gebracht doch na korte tijd reeds trad e'r schimmelvorming op en
er ontloken geen larfjes uit deze eitjes. Om aan de verhoogde vraag naar windes
te voldoen werden ook in 1994100000 windebroedjes aangekocht bij de O.V.B..

Dit broed werd over 7 vijver~ in de kwekerij Lozerheide verdeeld om op te
groei~ tot 1-zomerige windes. De éénzomerige windes van 1993 die verder
opgekweekt werden tot 2-zomerige windes werden in oktober 1994 afgevist en
uitgezet in het Vlaamse Gewest (zie tabel 5).
Een welgeslaagde próduktie van windebroed tijdens volgende broedsei'zoenen
zal mede afhangen van de voorziene aanpassing en modernisering van de infra
structuur van de broedhal te Linkebeek (voorzien voor kweekseizoen 1996).

Kweek van beekforel (Salmo truttafario)

Voor opbrengst van beekforel in 1993 werden op 14 december '92 ongeveer
25000 eitjes afgestreken en bevrucht.
Er waren 35 broedstockdieren waarvan 18 wijfjes en 17 mannetjes ter beschikking.
Ter aanvulling en tevens ter verversing van de broedstock werden 30 nieuwe
geslachtsrijpe beekforellen (10 driejarige en 10 vierjarige wijfjes en 10 driejarige
mannetjes) aangeschaft. Deze broeddieren zijn afkomstig'uit de kwekerij van
het Waalse Gewest in Achouffe (de vissen werden gekozen omdat ze ziektevrij
zijn en tot een inlandse stam behoren).
Circa 22000 larfjes (88%) ontloken (eerste eitjes kwamen uit op 10 februari
1993) en werden in bakken gehouden tijdens hun dooierzakstadium.
Vanaf 29 maart 1993 werden de larfjes voor het eerst gevoed met droogvoeders.
Tijdens deze voederperiode trad een kleine sterfte op (±2000 larfjes).
De PVC Limburg kreeg op 20 april 5000 forellarfjes voor uitzetting in de
Dommel (Boscheldijk, Creemersdijk en Croxdijk) (2250 st), de Warmbeek
(Kaulille) (250 st) en de Aabeek (Meeuwen - Dorpermolen, Berenheidemolen)
(2500 st).
De resterende forelletjes (1460,0 st) werden op 2 juni 1993 uitgezet in opkweek
vijvers te Linkebeek (tabel 6).

VIJVER (nr) AANTAL IN (n) 'BEZETTING (n I m2) AANTAL UIT (n') OVERLEVING (%)

10 1600 22.2 43 2.69
1i 2000 23.0 95 4·75
12 1900 22.6 89 4·68

13 3000 22·7 237 7·90

14 3400 23·4 207 6.09

15 2700 11.1 246 9·11
Totaal 14 600 917

Gemiddeld 20.8 6·3

TABEL 6: Bezetting en overleving van de éénjarige beek/orel/en in vijvers 10 tot en met
15 te Linkebeek in 1993·



Het gemiddelde overlevingspercentage was zeer laag en zou voor een groot
gedeelte te wijten zijn aan predatie door ijsvogels en reigers. Maatregelen
voor volgende kweekseizoenen worden voorzien na de herstructurering
van de vijvers.
De 917éénjarige beekforellen (10 tot 15 cm) werden uitgezet in de Grote
en de Kleine Gete door.de pvc van Vlaams-Brabant.
Voor het kweekseizoen 1994 werden in december 199319 wijfjes van beekforel
afgestreken, dit leverde 21601 eitjes op. Er waren 40 broedstockdieren waarvan
23 wijfjes, 13 mannetjes en 5 juvenielen ter beschikking.
De ontluiking was zeer goed (zeer weinig mortaliteit) en na een periode
in incubatiebakken (tijdens het dooierzakstadium) werden ze overgebracht
naar vier langwerpige vijvers in het Centrum voor Visteelt te Linkebeek
voor opkweek tot éénjarige forelletjes. De afvissingen gebeurden eind novem
ber 1994. De opbrengst was weer zeer laag en bedroeg 748 stuks éénjarige beek
forel (15.7 kg). Deze beekforellen werden uitgezet in de Grote en de Kleine
Gete door de pvc van Vlaams-Brabant.
Tevens werden weer 4000 broedjes van beekforel uitgezet in het
Dommelbekken. De visserijbioloog van de Provinciale Visserijcommissie
van Limburg zal deze uitzettingen opvolgen en de wenselijkheid en rendabiliteit
van deze bepotingen nagaan.

Kweek van kopvoorn (Leuciscus cephalus)

Om in te spelen op de vraag van de Antwerpse Visserijcommissie om kop
voorn uit te zetten, werden in het voorjaar van 1993 een dertigtal kopvoorns
(22 - 30 cm) uit de natuur afgevist en in een paaivijver in de kwekerij
Lozerheide gezet. Er werd gepoogd de kopvoorns te laten paaien op natuur
lijke wijze en tevens werd artificiële reproduktie uitgeprobeerd Geen van beide
methoden bleek succesvol. Dit was mogelijks een gevolg van een te late afvis
sing van de kopvoorns, hoogstwaarschijnlijkhadden ze reeds in hun natuur
lijk habitat gepaaid.
In Rijkevorsel werden in 1994 ± 2000 kopvoorns (aangekocht in 1993 als één
zomerige kopvoorn door de pvc van Antwerpen te Tihange) verder opge
kweekt tot tweezomerige vissen die dan ter beschikking van de Visserijcom
missie van Antwerpen werden gesteld. In totaal werd er 69.5 kg (ongeveer 1500
stuks tweezomerige kopvoorn met een gemiddeld geWicht van 45.52 g) afgevist.
In de herbepotingsplannen van 1994 werd zowel door de Provinciale Visserij
commissies van Antwerpen als Vlaams-Brabant gevraagd om kopvoorns uit
te zetten. In '94 konden er een 5000-tal eitjes bekomen worden na artificiële
reproduktie, de larfjes werden op een vijver in Lozen opgekweekt tot één
zomerige kopvoorns. Op 13 september 1994 werden 4110 stuks afgeoogst
en uitgezet in de provincie Antwerpen (gem. lengte = 5.5 cm, gem. gewicht
=1.6 g).Uitbreiding van het kweekprogramma van kopvoorn is voorzien
voor de volgende jaren.
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Kweek van bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

De bittervoorn is een kleine voornachtige beschermd door de wet en is voor
de sportvisserij van geen direkt belang. Nochtans heeft deze soort wel een grote
ecologische waarde. Vooral zijn speciale relatie met de zwanemossel Anodonta
cygnetl en de schildersmossel Unio pietorum is merkwaardig.
De broedbiologie van deze soort bestaat erin dat het wijfje van de bittervoorn
haar eitjes aflegt in deze zoetwatermosselen, dit gebeurt door middel van een
legbuis die zich ontwikkelt in het paaiseizoen. Daarna worden de eitjes door
het mannetje bevrucht door het homvocht te lozen boven de instroomopening
van de mossel.
Door dit uitzonderlijk paaigedrag, waardoor de bittervoorns geruime tijd in
de dichte nabijheid van de mossels vertoeven, worden deze visjes meer bloot
gesteld aan besmetting met de giochidia (larven van de zoetwatermossel).
Deze zoetwatermosselen (in het bijzonder de grote zwanemossel) dienen als
biologische filters van het water. Een herintroductie van de zwanemossel is
dan ook gewenst op vele waterlopen en meren. Door met giochidia besmette
bittervoorns of andere visssoorten uit te zetten bereikt men aldus een dubbel
effect: (her)introductie van de bittervoorn èn de zwanemossel.
Twee vijvers te Linkebeek, één te Rijkevorsel en twee in Lozen werden bevolkt
met bittervoorn en zwanemossel. Daar de mossellarven waarschijnlijk maar
een viertal weken op de bittervoorn verblijven is het belangrijk te weten wan
neer deze periode zich juist voordoet. Daarom werden in juli en augustus 1993
af en toe enkele bittervoornexemplaren (zowel adulte als juveniele) onderzocht

. op de aanwezigheid van de mossellarven. In de beginfase van dit onderzoek
konden evenwel geen besmettingen vastgesteld worden daar de voortplantings
periode van de zwanemossel waarschijnlijk reeds voorbij was. Verder onder
zoek werd gepland voor 1994 in samenwerking met een onderzoeksproject
dat toen werd gestart door de Visserijdienst en de R.U. Gent te Rijkevorsel.
In Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen werden in 1993 al bitter
voorns uitgezet zowel op plaatsen waar zwanemossel en/of schildersmossel al
aanwezig zijn als op plaatsen waar beide soorten ontbreken maar waar gegevens
voorhanden waren dat ze er ooit voorkwamen.

Kweek Bokrijk

Deze oligotrofe vijvers worden gehuurd door de Provinciale Visserijcommissie
van Limburg. In deze typische Kempense vijvers wordt aan extensieve visteelt
gedaan. Het beheer en de bezetting van de vijvers wordt gecoördineerd vanuit
het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. De visproduktie van de vijvers van
Bokrijk dient om het visbestand van de openbare Limburgse hengelwateren aan
te vullen.
Te Bokrijk worden waardevolle vissoorten voor de hengelsport gekweekt, zoals
rietvoorn, zeelt en riviergrondel. De kweek van blankvoorn is stelselmatig af
gebouwd geworden, enkel rietvoorn wordt nog gekweekt. Karper en baars
worden niet gekweekt maar zijn afkomstig van nabijgelegen vijvers. Door hoge
waterstanden in de voedende Zusterkloosterbeek en via een nabijgelegen hen
gelvijver zijn deze vissen in de kweekvijvers terechtgekomen. Verder worden
op een aantal vijvers nog belangrijke hoeveelheden 'wildvis' aangetroffen.
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Kweek van beschermde, zeldzame VÎSsoorten

Daar het Centrum voor Visteelt te Linkebeek ook als doel heeft ecologisch
waardevolle soorten te kweken werd er gestart met een kweekprogramma
voor enkele beschermde vissoorten.
Hierbij weze opgemerkt dat het wenselijk is dat in de eerste plaats de tradi
tionele soorten zoals snoek, beekforel en winde verder worden gekweekt doch
ook dat de mogelijkheid tot artificiële reproduktie van zeldzame soorten zoals
de kleine modderkruiper (Cobitis taenia), de grote modderkruiper (Misgumus
fossiiis) en de rivierdonderpad (Cottus gobio) onderzocht wordt. Dit in het
kader van ecologisch waardevolle herintroducties.
Naast de bittervoorn (zie hoger) werd er in 1993 en 1994 ook met de rivier
donderpad gekweekt. De kweek hiervan gebeurde in een nagebootst milieu in
de kweekserre te Linkebeek. De voortplanting gebeurde natuurlijk en leverde
enkele honderden eitjes en larfjes op die verder opgekweekt worden in de
vijvers van het Centrum voor Visteelt. .

Het uitzetten en/of herintroduceren.van beschermde. zeldzamé vissoorten dient
met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. In navolging van internationale richt
lijnen kan een strategie voor herintroducties ondermeer inhouden dat:
- de bepoting met een streekeigen soort gebeurt of dat er literatuurgegevens

voorhanden zijn over de aanwezigheid van deze soort op deze plaats in het
verleden;

- er een voldoende voorstudie van het ontvangende water gebeurt (draag
kracht, aanwezige levensgemeenschappen, ...);

- de habitat (waterkwaliteit, structuurkenmerken....) (terug) geschikt is voor
de hergeïntroduceerde soort (d.w.z. de soort kan er overleven en zich suc
cesvol voortplanten);

- herintroducties gevolgd dienen te worden door een wetenschappelijke eva
luatie, hierbij wordt de populatiedynamische evolutie onderzocht en wordt
de invloed van de herintroductie op de aanwezige fauna en flora nagegaan.
Herintroductieprogramma's zullen uitgevoerd worden volgens een kontro-'
leerbare strategie en pas nadat het vooronderzoek tot een positieve besluit
vorming leidt.

SOORTEN

zeelt
baars
paling
rietvoorn
riviergrondel
blankvoorn
karper

649
29·5

152·5
42

795
o

TABEL. 7: produktie Bokrijk (in kg)

194

675
26

597
107

5
26
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Andere activiteiten inherent aan de visteelt

Kweek van waterplanten:
Op enkele plaatsen in Limburg en West-Vlaanderen gebeurde er in 1993 een
experimentele aanplant van gele plomp. De planten (wortelstokken) werden
geleverd door het Centrum voor Visteelt.
Bedoeling is voor deze aanplantingen in de toekomst meerdere waterplanten
(al dan niet zeldzaam) te kunnen leveren en eventueel een stock aan te leggen
waaruit kan geput worden bij grotere aanplantingen. In 1994 werd hiervoor
door de Universiteit van Gent en de Mdeling Bos en Groen (AMINAL) een
project opgestart, de experimenten gebeuren in de viskwekerijen van het
Vlaamse Gewest.

Waterkwaliteitscontroles van de viskwekerijen:
Om zicht te krijgen op de waterkwaliteit van de kwekerijen van het Vlaamse
Gewest en de variatie ervan gedurende het jaar werd in 1993 wekelijks en in
1994 driemaandelijks op de verschillende kwekerijen enkele parameters van
de waterkwaliteit zoals het zuurstofgehalte, de zuurtegraad (pH), de geleid-
baarheid en de temperatuur bepaald. '
Deze gegevens kunnen aanwijzingen geven over het verloop van een goede
of slechte' produktie van bepaalde kweken in de verschillende kwekerijen.

Coördinatie herstructurerings- en renovatiewerken in het Centrum voor Visteelt:
)jaar de infrastructuur van wwel het gebouw, de broedhal (serre) als het vijver
complex in het Centrum voor Visteelt niet meer voldeed aan de behoeften van
een (moderne) viskwekerij werd besloten over te gaan tot herstructurering van
de vijvers en renovatie van de gebouwen.
Deze werken worden opgevolgd en gecoördineerd door de visteeltdeskundige
van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Zo werden volgende werken voorgesteld:
- renovatie van het hoofdgebouw (burelen plus viskwekerswoning);
- herstruetering van het vijverpark (parallelle vijverstruetuur in plaats van

vijvers in serie);
- nieuwe broedhal voor beekforel;
- aanpassing en modernisering van snoekkweekkelder;
- nieuwe broedhal (voornamelijk voor Cypriniden) in plaats van huidige serre.
In 1994 zijn de meeste aanbestedingen voor de uit te voeren werken gebeurd'en
de budgetten werden vastgelegd. Men hoopt de meeste werken af te ronden
tegen eind 1995.

1. 4. De Impact van de toenemende aalscholverpopulatle op de visstand

Naar aanleiding van een ministeriële vraag naar de impact van de toenemende
aalscholverpopulatie op de visstand in het algemeen en de extensieve visteelt in
Vlaanderen in het bijzonder werd in 1994 in samenwerkingsverband tussen het
Instituut voor Natuurbehoud en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
een advies geschreven betreffende deze problematiek. Hieruit blijkt duidelijk
dat er verschillende standpunten bestaan naargelang de betrokkenen uit de
b,elangengroep van de vogels ofvan de vissen komen (ook internationaal).
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Daar de aalscholver internationaal beschermd is en er geen natuurlijke vijand
en meer zijn van deze soort kent de aalscholver de laatste jaren eeq explosieve
populatietoename. Gezien zijn beschermde status is afweer van de aalscholver
slechts in zeer beperkte mate toegelaten. De meeste afweermiddelen bleken tot
hiertoe weinig efficiënt, daarom wordt er vanuit het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer dan ook gewezen op de noodzaak voor verder onderzoek naar
afweermechanismen (verstoring, afspanning, ...) vooral in de visteeltsector waar
de impact van het aalscholverpredatie zich het duidelijkst manifesteert.
Hiervoor is er echter overleg nodig met de viskwekers om de reële schade aan
de visteeltsector te onderkennen. Over de impact op de visbestanden in een
natuurlijk milieu zijn minder literatuurgegevens voorhanden, in enkele speci
fieke gevallen wordt er naast een niet onaanzienlijke dagelijkse visconsumptie
ook melding gemaakt van een ernstige v:erstoring van het ecologisch evenwicht
door een selectieve predatie op voorns (werkt verbraseming in de hand) en
door het overbrengen van visziekten naar andere vispopulaties ten gevolge van
zijn foerageer- en migreergedrag (aalscholver als eindgastheer voor :visparasie
ten).

1. 5 Onderzoek naar specifieke problemen betreffende palIngpopuiaties

Reeds verschillende jaren blijkt dat de toestand van de'Europese paling
(Anguilla anguilla) in veel Europese waters kritiek is. Dramatisch is de ernstige
achteruitgang van de palingstocks, een gegeven dat weerspiegeld wordt in alle
ontwikkelingsstadia van de paling, zowel op het niveau van de leptocephali
trek in de oceaan, de glasaalmigratie in de estuaria, de inlandse stocks aan gele
aal en de naar zee wegtrekkende zilverpaling. Naast slechte waterkwaliteit en
pathologische problemen worden ook de achteruitgang van geschikte paling
biotopen en belemmeringen op de migratieroutes als mede verantwoordelijk
geacht voor deze achteruitgang.
Op internationaal niveau (FAO, European Inland Fisheries Advisory Commis
sion, Working Group on Eel) wordt er gepleit voor een gecoördineerde
Europese samenwerking teneinde een betere migratie mogelijk te maken
en biotoopverbetering voor de paling na te streven. In antwoord op de inter
nationale vraag en met het oog op het verbeteren en herstellen van de status
van paling in het IJzerbekken werd een onderzoeksprogramma opgestart, niet
alleen met de bedoeling om wetenschappelijke. gegevens te verzamelen, maar
ook om concrete maatregelen en een beheersprogramma te suggereren ter
verbetering van het aquatisch biotoop voor paling.

Het programma, opgestart in 1991, onderscheidt volgende deelaspecten:
(1) monitoring van de glasaaloptrek op de IJzer in het voorjaar en uitzetten

van de glasaal in geschikte biotopen,
(2) monitoring van de gele aal populatié in de waterlopen en het opvolgen

van de evolutie van palingbestanden, rekening houdend met beïnvloedende
factoren (waterkwaliteit, bereikbaarheid van opgroeigebieden, ... ),

(3) onderzoek naar de schieraaltrek in het najaar,
(4) inventarisatie van knelpunten of migratiebelemmeringen die een normale

ontwikkeling en verspreiding van palingpopulaties verhinderen en imple
mentatie van migratiebevorderende structuren,
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(5) monitoring van de kwaliteit van het palingbestand zowel op het vlak van
ziektes (bacterieel en/of parasitair) als wat betreft de aanwezigheid van bio
accumuleerbare contaminanten.

Sinds 1964 wordt ieder voorjaar de glasaalmigratie op de IJzer te Nieuwpoort
als internationaal Europees referentiestation gemonitord. De glasaalrnigratie
op de IJzer is teruggevallen op minder dan 5% van de oorspronkelijke hoeveel
heden die nog voor de tachtiger jaren konden waargenomen worden. In 1993
en 1994 bedroegen de jaarvangsten respectievelijk 11.8 kg en 17.5 kg. Deze syste
matische terugval van de glasaalinflux betekent op termijn een ernstige bedrei
ging voor het instandhouden van de soort en wordt duidelijk geïllustreerd bij
vergelijking van de gemiddelde jaarvangsten van de periode 1970-1979 (519 kg)
en 1980-1989 (64 kg).
Bij de migratie naar de landinwaartse opgroeigebieden in de polders van het
IJzerbekken accumuleert glasaal te Nieuwpoort voor de sluisdeur. De glasaal
.densiteit in het Iepersas vertoont een significant positieve relatie met het opko
mende tij en stijgt van 0.7 glasalen/ml bij laag tij tot 5.1 glasalen/ml bij hoog tij.
Slechts nadat het water dóor de sluisdeuren sijpelt, wordt glasaal gevangen
landinwaarts van de zeesluizen (figuur 13). Het blijkt dat minstens 1 op 4 gl~sa

len (24.7% van de vóór de sluisdeur gevangen biomassa) door de deuren sijpelt
en verder naar het binnenland migreert. Rekening houdend met de gereduceer
de jaarvangsten zijn de hoeveelheden landinwaarts migrerende glasalen echter
te gering om de inlandse palingstocks in het IJzerbekken op peil te houden.
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FIGUUR 13: Glasaalvangsten vóór en na de sluisdeuren te Nieuwpoort in relatie
tot het opkomende tij en de doo.rsijpeling van water aan de zeesluizen.
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Ondanks de nog beperkte mogelijkheden voor een landinwaarste migratie van
glasaal bij bepaalde typen zeesluizen (cfr. Iepersas te Nieuwpoort) illustreert het
onderzoek dat dergelijk migratiepatroon nabij.zeesluizen mogelijkheden biedt
voor een migratiebevorderend beheer van de sluizen (landinwaartSe versassing
tijdens migratieperioden) en voor het aanbrengen van migratiebevorderende
structuren (aalgoten) nabij accumulatieplaatsen ter hoogte van barrières tussen
zee en kontinentale wateren.

1. 6. Monitoring van de vispopulaties en visvleeskwalIteit op het Boudewijnkanaai

In een onderzoek om de aanwezigheid van zware metalen in vis afkomstig van
het Boudewijnkanaal te detecteren, werd. zowel in 1990 als in 1991. vastgesteld
dat de wettelijke normen voor sommige zware metalen werden overschreden.
Naar aanleiding van deze resultaten werd in opdracht van de Vlaamse Minister
voor Leefmilieu en Huisvesting. de Heer N. De Batselier. een onderzoeksproject

. opgezet omtrent het visbestand en de visvleeskwaliteit in het Boudewijnkanaal:
Dit project werd gezamenlijk uitgevoerd met het Instituut voor Scheikundig
Onderzoek (Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig
Onderzoek).

1. 6. 1. Doelstellingen

- Ten einde mogelijke problemen inzake volksgezondheid te evalueren. met
name de te hoge concentraties aan zware metalen in het visvlees. was het
noodzakelijk een idee te krijgen over de accumulatie van zware metalen in
de beschikbare vissoorten.

- Een tweede doelstelling van deze studie was een uitgebreide inventarisatie te
maken van het visbestand in het Boudewijnkanaal en een planmatig vis-

. standsbeheer uit te werken waarin aandacht werd gegeven aan het behoud
en het duurzaam herstel van deze bralcwatergemeenschap. Daar het
Boudewijnkanaal ook een zeer belangrijke recreatieve functie heeft werd
onze aandacht ook gericht op de ontwikkeling van dit water als viswater
voor de hengelaars van zee- en brakwatervisserij.

1. 6. 2. Overzicht van de studie en conclusies

De belangrijkste functie van het Boudewijnkanaal. dat de haven van Zeebrugge
met die van Brugge in verbinding stelt, is scheepvaart en vervoer. Daarnaast
heeft dit kanaal belangrijke nevenfuncties op gebied van recreatie en natuur.

Uit een overzicht van de metingen van de water- en slibkwaliteit is duidelijk dat
de waterkwaliteit van het kanaal ontoereikend is en aan een aantal normen niet
voldoet. Vervuiling van het water en het slib door zware metalen blijft proble
matisçh. Nochtans wordt recentelijk een verlagjng van de concentraties aan
zware metalen in het slib waargenomen.

Uit ecologisch en visserijbiologisch standpunt is de struktuurkwaliteit van het
kanaal als weinig interessant te beschouwen. Zowel qua diepte als qua struktuur
biedt het kanaal weinig variatie. De oevers zijn hoofdzakelijk cultuurtechnisch.
Oever- en watervegetatie zijn zo goed als afwezig. Enkel 3 beperkte zones heb-
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ben enige natuurwaarde: een korte natuurlijke oeverzone aan de zwaaiko~
(noordzijde), de rechteroever van het kanaal ter hoogte van Zwankendamme
waar geen oeverversteviging aangebracht werd in afwachting van de kanaalver
bredingsplannen, en een ondiepe lagunaire zone in de achterhaven ter hoogte
van het Zuidelijk Insteekdok dat momenteel verloren gaat als gevolg van de
verdere uitbreiding van de achterhaven.
Deze studie heeft voor Vlaanderen een aantal nieuwe gegevens aangebracht wat
betreft kennis van de verspreiding en het voorkomen van een aantal brakwater
en zeevissoorten in de binnenwateren. Uit de visstandsbemonsteringen die op
vier tijdstippen over het jaar in vijf zones van het kanaal uitgevoerd werden, en
dit door middel van verschillende bevissingstechnieken, blijkt dat de visstand
belangrijke potenties biedt. Niet minder dan 26 vis- en rondbeksoorten werden
geïnventariseerd. Typologisch is de visstand te beschrijven als een gediversi
fieerde brakwatergemeenschap, met paling, bot, diklipharder, steenbolk en
zwarte grondel, als dominante soorten. Nochtans leggen een aatal knelpunten
een hypotheek op deze visstand. De ontoereikende waterkwaliteit, de aanwezig
heid van de anaërobe zwarte sliblaag (ter hoogte van de lozingen'van de R.W.Z.I.

en in de haven van Brugge) en het gebrek aan ecologisch waardevolle struk
tuurelementen zijn de belangrijkste, maar ook de door gebrek aan controle in
de hand gewerkte ongebreidelde visstroperijen (nachtlijnen, fuiken, kruisnet
ten, ...) en de vaak te hoge vaarsnelheden van de vrachtschepen die wellicht op
het paaisucces van de vissen een negatieve impact zullen hebben en in elk geval
iedere ontwikkeling van oevervegetatie tegengaan.

Uit de analyseresultaten van metingen van de zware metalen kwik, lood en cad
mium in het spierweefsel van de vissen uit het Boudewijnkanaal blijkt dat:
- voornamelijk paling de hoogste concentraties van deze elementen in het

spierweefsel bevat:
- bij paling van het Boudewijnkanaal het kwikgehalte gemiddeld 61 IJg/kg is.

Voor kwik lag geen enkele meetwaarde boven de norm. Voor dit element is
er een duidelijke verbetering t.o.v. de metingen uitgevoerd in 1991;

- bij paling van het Boudewijnkanaal het cadmiumgehalte gemiddeld 23 IJg/kg
bedraagt, waarbij 11% van de metingen de norm overschreden. De cadmi
umconcentraties liggen het hoogst bij palingen halfweg het kanaal in de
buurt van de lozingen van de R.W.Z.I. en de haven van Brugge;
bij paling van het Boudewijnkanaal het loodgehalte gemiddeld 188 IJg/kg is,
met 6% van de metingen boven de norm;

- er voor wat betreft de concentraties van lood en cadmium in het spierweefsel
van paling blijkbaar seizoenale verschillen bestaan, waarbij de gemeten
waarden het hoogst lagen in juni 1994 met voor cadmium en lood respeçtie
velijk een gemiddelde concentratie van 38 IJg/kg en 266 IJg/kg, met 26.4 en
8.6% normoverschrijdingen;

- de gemiddelde concentraties, beschouwd voor de vier campagnes, van Hg,
Pb en Cd in paling onder de wettelijk bepaalde normen liggen;

- bij toepassing van de FAO - WHO normen voor wekelijkse opname, een
persoon niet meer dan 5 kg paling I week (voor Hg), 17 kg paling I week
(voor Cd) en 16 kg paling I week (voor Pb) mag consumeren. Vermits deze
innames in een totaal voedselpakket dienen beschouwd te worden is het aan
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te raden te vermelden dat overmatige consumptie van paling uit het
Boudewijnkanaal schadelijk kan zijn voor de gezondheid;

- voor de andere vissoorten geen normoverschrijdende waarden gemeten
werden;

- de gehalten aan Pb, Cd en Hg in het spierweefsel van vis uit het
Boudewijnkanaal vergelijkbaar zijn met andere wateren en niet noemens
waardig hoog zijn.

Ambitieuze havenuitbreidingsplannen dreigen het natuurbehouds- en recre
atie-element van de achterhaven en het kanaal ernstig in te dijken.
Ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden kunnen via het toepassen
van de principes van natuurtechnische milieubouw (NTMB), natuurontwikke
lingsprojecten op middelgrote schaal in deze uitbreidingsplannen geïntegreerd
worden. Zowel natuurtechniek met betrekking tot de oeverstructuren als enkele
grotere milieubouwprojecten kunnen een ekologische meerwaarde bieden aan
het havenuitbreidingsproject.
Belangrijk is dat de havenbeheerders zich kunnen engageren tot het voeren van
dergelijke bewuste politiek van natuurontwikkeling. In aansluiting bij dit enga
gement kunnen de voorgestelde natuurtechnische ontwikkelingsprojecten ver
volgens in detail uitgewerkt worden en vertaald worden in concrete inrichtings
en beheersplannen. Een doelgerichte studie met betrekking tot de realisatie van
deze bufferzones is dan ook aangewezen.

1. 7 Bijdrage van de sector Binnenvisserij aan het Indicatief Programma
Natuur 1994-1996

Planatbakening

In het Vlaamse gewest zijn alle typen van oppervlaktewateren die behoren tot
het hydrografisch net ernstig beschadigd. De geofysische structuren, de natuur
lijke waterkwaliteit van de oppervlaktewateren, evenals de planten en de"dieren
die eraan gebonden zijn, komen niet meer ofslechts in zeer gedegenereerde
vorm voor. De verarming van de natuur treedt niet alleen op in Vlaanderen,
maar doet zich ook op Europees en mondiaal vlak voor.

Het IndicatiefProgramma Natuurontwikkeling (1994-1996) wil een eerste aanzet
geven tot het verwezenlijken van de maatregelen die op maximale wijze het
behoud en/of de ontwikkeling van de natuurwaarden in ruime zin in
Vlaanderen kunnen bevorderen. Het programma behandeld het behoud van
de biodiversiteit in het Vlaamse Gewest en het omvat zowel maatregelen gericht
op de bescherming van natuurwaarden als acties inzake natuurbeheer en, waar
nodig, natuurbouw in sites waar de voorheen aanwezige natuur is verdwenen.
Daarbij wordt rekening gehouden met een maximaal ecologische inpasbaarheid
van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen door de mens via bosbouw, jacht,
binnenvisserij en parkaanleg. Het te voeren beleid zal steunen op enkele grote
principes zoals een duurzame ontwikkeling, het behoud van de omgevingskwa
liteit, de plicht zorgvuldig met de natuur om te gaan, de aansprakelijkheid van
de natuurgebruiker, de planmatige aanpak, de subsidiariteit van de overheids
acties en het gebruik van de best beschikbare technieken.
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Het Natuurontwikkelingsplan voor de Binnenvisserij (1994-1996) situeert zich
binnen het Indicatief Programma Natuurontwikkeling en richt zich op het
behoud. de uitbreiding en het specifiek beheer van het visleven in hun natuur
lijke en semi-natuurlijke leefomgeving. Het plan is te beschouwen als een bij
drage van de openbare visserij aan het algemene milieu- en natuurbeleid van
de Vlaamse Gemeenschap. De binnenvisserij wordt ingeschakeld in de Groene
Hoofdstructuur. de Impuls- en Landinrichtingsprogramma's en sluit zich ook
aan bij het rivierbekkenbeleid. Het integraal visstandsbeheer zal bij voorrang
gerealiseerd moeten worden in de prioritair te saneren bekkens.

De beïnvloeding (raakvlakken) van de visserij met andere participerende secto
ren spreekt voor zichzelf. Het water (waterkwaliteit en -kwantiteit), de bodem,
de oevers en andere structuren bepalen de kwaliteit van de visserij. Het vis
standsbeheer moet worden ingepast in het integraal, ecologisch gericht water
beheer. Voor de realisatie van de ontwikkelingsplannen voor de binnenvisserij
is dus samenwerk1ng met andere sectoren noodzakelijk. Voornamelijk de secto
ren water. bodem, natuurbehoud en open ruimte vertonen enkele aspecten
gemeenschappelijk met de "binnenvisserij.

Het eigenlijke Programma

In een eerste deel van het plan worden de karakteristieken van de binnenvisserij
in het Vlaamse Gewest besproken. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige toe
stand van het visleven en het visbiotoop in het natuurlijke en gekanaliseerde
hydrografisch net. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van het visle
ven komen aan bod. Ook de organisatie van de binnenvisserij en de waterre
creatie krijgen aandacht.

In het tweede en laatste deel worden de actieplannen opgesteld via het voorop
stellen van de doelstellingen (thema's) en streefbeelden van dé binnenvisserij in
het natuurontwikkelingsbeleid:
- thema 1: Behoud c.q. herstel en ontwikkeling van de natuur- en landschaps

waarden van de binnenvisserij;
- thema 2: Behoud en ontwikkeling van de autochtone visfauna en hun

levensgemeenschappen;
- thema 3: Bereiken van een ecologisch verantwoorde milieukwaliteit ten

behoeve van de binnenvisserij;
- thema 4: Maximale ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij bij de

menselijke activiteiten;
- thema 5: Vergroting van het m~atschappelijkdraagvlak van de binnenvisserij

in het natuurbehoud;
- thema 6: Ondersteuning van de lokale acties ten behoeve van de binnenvis

serij.

Deze doelstellingen moeten vertaald worden naar uitvoeringsplannen, het uit
eindelijke actieplan. Elke actie behoort tot een welbepaald thema. Het actieplan
omvat zes hoofdacties:
1. Streefbeelden en prioritair te behouden en te herstellen typen waterecosyste

men in het Vlaamse Gewest;

VISSTANDBEHEER • VISTEELT 111 WILDBEHEER



2. Herstel van'de milieu- en biotoopkwaliteit van de verschillende typen watereco
syste~en;

3. Behoud en ontwikkeling van de inheemse vissoorten en kennis van het,
natuurbehoud;

4. Duurzame bevissing door ecologische inpasbaarheid;
5. Verbreding van het instrumentarium van de binnenvisserij;
6. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de binnenvisserij.
Via het uitvoeren van deze actieplannen wordt getracht de vooropgestelde doel
stellingen te verwezenlijken.

1. 8. Opstellen van een visdatabank en Implementatie van beschikbare gegevens

In opdracht van het Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling van A.M.I.N.A.L.
werd aan de Katholieke Universiteit van Leuven, in samenwerking met het
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, gestart met het opstellen van een visda
tabank. In deze databank worden zoveel mogelijk gegevens over visbestanden
in onze Vlaamse wateren samengebracht. Het betreft hier zowel recente als his
torische gegevens over visbestandsopnamen, vangststatistieken en sterften. De
gegevens opgeslagen in de visdatabank worden ingepast in de Milieudatabank
(Pijler Meetdatabank).

,De bedoeling van de visdatabank is, op een wet«;nschappelijke basis, een
beschrijving van de toestand van onze vissoorten te geven. Alle gegevens over
de kwaliteit en de kwantiteit van de visbestanden worden samengebracht, zodat
evoluties van de visbestanden in ons hydrografisch net en van de resultaten van
de biotoopsaneringsprojecten nauwkeurig op lange termijn kunnen opgevolgd
worden. Ook het opstellen van jaarlijkse rapportages is hier een onderdeel van.

De gegevens moeten een beeld geven over de situatie van de visstanden in het
verleden en het heden, maar moeten ook de mogelijkheid bieden een toekomst
visie te creëren. Zo zullen historische en huidige gegevens via (1) de evaluatie
van de investeringsprogramma's, (2) de evaluatie van soortenherstelprogram
ma's en (3) de evaluatie van het rendement van acties in verband met planmatig
visstandsbeheer toelaten een beeld te vormen over de situatie van de visstand in
de betreffende viswateren. Ook kan via de gegevéns aan toekomstgerichte
beleidsondersteuning gedaan worden:
- voorkomen van vissterften,
- kwetsbaarheidskaart van ecologische waterlopen,
- omlijning van de waterkwaliteitsdoelstellingen voor de specifieke waters,
- MER-studies.
De visdatabank verschaft dus eveneens een bijkomende informatie aan de
milieudatabank, daar de waterkwaliteit en het visbestand zeer nauw samengaan.

Het gebruiksvriendelijk maken van de visdatabank als instrument voor het
terugvinden van gegevens betreffende de visstand is een eerste vereiste om de
databank open te stellen voor een breder publiek. Verder moet programmatuur
voor het gebruiksvriendelijk inbrengen en rapporteren van nieuw verzamelde
gegevens de 'vlotte werking van de databank verzekeren. Het programmeren
(gebruiksvriendelijk maken van de Yisdatabank) zal in een volgend project
(1995) aanvang nemen. '
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1. 9. Ecologische Infobank vissoorten

In de periode 1993-1994 werd een aanvang gemaakt met het opstellen van
een 'ecologische infobank vissoorten', waarbij voor alle vissoorten. die in
onze binnenwateren kunnen voorkomen. de meest recente gegevens inzake
voorkomen en verspreiding verzameld worden, teneinde een beeld te krijgen
van hun toestand inzake bedreiging ofhersteJ.

In bet algemeen dient gesteld dat de toestand van onze vissen in de Vlaamse
waters als zeer slecht kan g~alueerd te worden.
Op veel plaatsen. zelfs in de hoofdstromen. is de visstand tot een minimum
aantal resistente soorten herleid (bv. IJzer).ofwerd het leven voor vis zelfs
totaal onmogelijk (Boven-Zeeschelde). Ook op de Maas zijn een aantal ty
pische soorten verdwenen. De biodiversiteit is er echter nog vrij hoog. alhoe
wel visdensiteiten sterk verlaagd zijn.
In de vele zijrivieren is de situatie beroerd: op veel plaatsen is de visstand on
bestaande als gevolg van de slechte waterkwaliteit. Enkel op e~n aantal zijrivie
ren en beken, vooral in de provincies Limburg en AJitwerpen. kan de visstand

. nog als ecologisch waardevol omschreven worden.

Toch moet hier vermeld worden dat op een aantalplaatsen gunstige evoluties
waarneembaar·zijn.
Met betrekking tot de toestand van de visfauna van de Schelde is het opmerke
lijk dat de visstand in de Beneden-Zeeschelde zich aan het herstellen is en dat
er in het gedeelte tussen Antwerpen en de grens met Nederland volgens zeer
recent onderzoek terug 31 vissoorten voorkomen. Terzelfdertijd is in ditzelfde
traject de semi-professionele boot- en fuikvisserij zich aan het herstellen, en
ook de hengelsport van op de oever wordt terug ruim beoefend (vooral naar
bot. paling en snoekbaars). Ook in de Boven-Zeeschelde tussen Gent en
Antwerpen blijkt de toestand in gunstige zin te evolueren. Op de Schelde zelf
werd in 1994 melding gemaakt van het voorkomen van juveniele karper en bot.
En ook op enkele bijrivieren van de Schelde werden vorig jaar opmerkelijke
verbeteringen gesigixaleerd: op de Dender wees een visbestandopname op het
voorkomen van een twaalftal soorten. Ook werd door de Afdeling Bos en
Groen van AMINAL terug vis gemeld ter hoogte van de monding van de Zwalm
beek en Ossebeek en in het Sas van Asper. Glasaal en jonge paling blijkt in 1994
vanuit zee langs de Schelde de monding van de Zwalm bereikt te hebben waar
ze echter tegengehouden werden door de eerste stuwen van de Zwalm.
Ook in de IJzer en aansluitende polderwaterlopen is deze positieve trend voel
baar: zeer recentelijk werd aangetoond dat er in de hoofdstroom terug een vijf
tiental soorten voorkomen. en op sommige polderlopen wordt het herstel
gesignaleerd van een associatie vegetatieminnende soorten.

In kanalen vindt men meestal nog een dens visbestand. met een groot aantal
soorten. Toch zijn het ook hier de meest resistente soorten die de meerderheid
van het visbestand uitmaken; brasem-snoekbaars associaties bv. zijn op kanalen
algemeen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat visstandsonderzoek
op kanalen vrij moeizaam verloopt, en dat het bijgevolg uitzonderlijk is om
een correct en volledig beeld van de visstand van kanalen te verkrijgen. De
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aanwezigheid van een aantal migrerende soorten bevestigt hierbij duidelijk
dat kanalen als verbindingswegen tussen stroomgebieden de zoögeografische
verschillen tussen die stroombekkens gedeeltelijk opheffen.

In afgesloten waters zoals vijvers. meren of afgesloten rivierarmen is de bio
diversiteit aan vissoorten danig afgenomen en bestaat de visstand nu voor
namelijk enkel nog uit een aantal van de meest resistente soorten. Het eutro
fiëringsproces en visuitzettingen hebben hier de visbestanden het meest beïn
vloed. Oligotrofe plantenrijke snoek-zeelt waters zijn zeldzaam geworden.

Wat onze vissoorten betreft mag men stellen dat. rekening houdende met de
na 1900 verdwenen vissoorten. met de uitheemse soorten. en met de typische
brakwatersoorten en een aantal zeevissoorten die momenteel (na 1985) in onze
binnenwaters werden waargenomen de visstand in Vlaanderen 86 vis- en rond
beksoorten telt.
Het is opvallend dat vooral migrerende vissoorten in de loop van deze eeuw
zeer sterk achteruitgedrongen werden. Vissoorten als steur. houting. elft. zee
prik. grote marene, zalm, e.a. zijn uit onze waters verdwenen. Hun teloorgang
is vaak te wijten aan de constructie van migratiebelemmerende structuren.
Brakwatersoorten zijn vrij sterk bedreigd door habitatverlies al gevolg van ver
mindering van typische brakwatermilieus door insluizing (bv. de IJzer) en
doordat de resterende brakke milieus (bv. Schelde estuarium) veelal te kampen
hebben met een matige tot slechte waterkwaliteit.
Een aantal van de bedreigde of sterk bedreigde rheo6ele vis- of rondbeksoorten
kunnen zich handhaven in kleine geïsoleerde populaties doordat hun habitat
zich situeert in weinig verstoorde gebieden, meestal bovenlopen (bv. beekforel,
rivierdonderpad. beekprik. kleine modderkruiper).

Bij een globale evaluatie van onze visstand mag men evenwel niet uit het oog
verliezen dat op een niet onbelangrijk deel van onze waters (ca. 250 visuitzet
tingsplaatsen in Vlaanderen) de visstand door regelmatige visuitzettingen ten
behoeve van de sportvisserij kunstmatig op peil gehouden wordt.
Ook wordt zeer gericht. via herintroductie. het herstel van een aantal vissoorten
nagestreefd.

1. 10. Visindex

In samenwerking met het Laboratorium voor.Ecologie en Aquacultuur van
de KU Leuven wordt onderzocht hoe en in welke mate vispopulaties kunnen
gebruikt worden als meetinstrument voor de kwaliteit van waters. Degradatie
van de water- en/of struktuurkwaliteit van een water zal reperçussies hebbben
op de aanwezige visstand. Het is daarom de bedoeling om de verschillende
parameters die vispopulaties kenmerken te integreren in één visindex. De pa
rameters die gebruikt worden. zijn. bijvoorbeeld. het totaal aantal vissoorten
die in dit water voorkomt. de totale visbiomassa. de gemiddelde tolerantie
waarde van de aanwezige soorten, het voorkomen van exoten. de trofische
samenstelling. de mogelijkheden tot natuurlijke recrutering, enz... Afhankelijk
van het type water kan de visindex verschillend van opbouw zijn. Recentelijk
werd onderzocht hoe deze visindex kon berekend worden voor stilstaande wa
ters (Ercken. 1994). voor polderwaterlopen (Peeters, 1995) en voor stromende
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FIGUUR 14: Kwaliteit van enkele waterlopen uit het Demer-Dijlebekken aan de hand
van de visindex opgesteld door Vanden Auweele. 1995

Een visindex kan een handig instrument zijn om visbestanden te vergelijken
en antropogene invloeden op het aquatisch ecosysteem te evalueren, en evolu
ties in die verstoringseffecten of saneringsmaatregelen op te volgen.

1. 11. Nonnen voor herbepotingen en adualisatie van het lastenboek

Op 11 februari 1994 werd een werkgroep 'Normen voor herbepotingen en
actualisatie van het lastenboek' opgericht met als leden de Voorzitter van
de Hoge Raad voor de Riviervisserij, de Voorzitter van het Centraal Comité
van het Visserijfonds, een lid van elke Provinciale Visserijcommissie. twee
leden van de Visserijdienst, een medewerker van het Instituut voor Natuur
behoud en twee medewerkers van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
De oprichting gebeurde naar aanleiding van een beslissing op de vergadering
van het Centraal Comité van het Visserijfonds van 7 december 1993.
Deze werkgroep had tot doel:
1. uitvoering van de conclusies van de studie naar de overleving van pootvis;
2. aanpassing van het lastencohier;
3. aanpassing van de omzendbrief over herbepotingen (normen, wenselijk

heid, ... );
4. onderzoek naar de mogelijkheden om de viskwekers meer te betrekken bij

de speciale eisen van de kweek en de levering van pootvis ten behoeve van
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de speciale eisen van de kweek en de levering van pootvis ten behoeve van
de commissies naar aanleiding van een studie over de overleving van pootvis
uitgevoerd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW rapport
IBw.Wb.V.R.93.13) in opdracht van het Centraal Comité van het Visserij
fonds werd er voorgesteld een aanpassing door te voeren van het bestaande
lastencohier voor leveringen van pootvis aan het Vlaamse Gewest. Met de
bevindingen uit dit werk, uit de lastenboeken van het Waalse Gewest en
enkele buurlanden, en uit de praktijkervaring werd een nieuw lastenboek
samengesteld. Dit werd ter goedkeuring voorgelegd aan het Centraal Comité
van het Visserijfonds. •
Daarnaast werd er een ontwerprichtlijn 'Algemene principes van
vis(her)bepoting mopenbare waters van het Vlaams Gewest' gemaakt. Dit
document omvat een strategie voor bepotingen in openbare waters. Hierin
wordt vooral de noodzaak van een wetenschappelijk onderbouwde, planma
tige aanpak van de herbepotingen naar voren geschoven. De herbepotings
plannen dienen opgemaakt te worden met een argumentatie van het doel,
de densiteiten en de noodzakelijkheid van de uitzetting op een bepaalde
plaats. Enkel als geen beheersplan voor een bepaald water voorhanden is kan
men terugvallen op de huidige normen door de Visserijdienst gesteld.
Bedoeling is echter in de nabije toekomst (streefdatum 2002) te komen tot
een visstandbeheersplan voor alle openbare Vlaamse waters.
Tevens werd er voorgesteld om de visleveranciers dichter te betrekken bij
voornoemde problematiek. Er wordt in 1995 een vergadering gepland met
de vertegenwoordigers van de viskwekersneveranciers en enkele leden van
de werkgroep om de resultaten van het onderzoek naar overleving van poot
vis toe te lichten en het aangepaste lastencohier voor te stellen. Ook zal er
getracht worden te komen tot afspraken over kwaliteitsleveringen op mid
dellange en lange termijn.

2. Andere activiteiten - Adviezen

In de periode april 1993 - maart 1995 heeft het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
Afdeling Wildbeheer - Studiegroep Visstandbeheer en Visteelt volgende adviezen geformu
leerd in verband met aspekten aansluitend bij de riviervisserijproblematiek :

- Advies IBW.Wb.V.ADV.93.012
Impulsproject IJzerva11ei - Fysisch programma 1993 van het IJzerbekken

- Advies IBw.Wb.V.ADV.93.013
Planmatig visstandbeheer voor de Nieuwe B1ankenbergse Polder - Inventarisatie

- Advies IBW.Wb.V.ADV.93.0L4
Voorstel betreffende de beschenning van een rietkraag en de aanleg van voorocverver
dediging in het Kanaal Bocholt-Herentals te St. Huibrcchts Lille

! Advies IBw.Wb.V.ADV.93.015
Voorstel voor een cvaluatieondenoek van vismigratiebcvorderende aanpassingen.
met specifieke aandacht voor paling. bij het Centraal Pompgemaal te Nieuwpoort
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- Advies IBw.Wb.V.ADV.1I3.016
Voorstel voor bet aanleggen van een plasberm op het kanaal Bocholt-Herentals te Bree

• Advies IBw.Wb.V.ADV.1I3.017
Inventarisatie van paaiplaatsen en potentieIe paaiplaatsen op de openbare waters
in West-Vlaanderen

- Advies IBw.Wb.V.ADV.1I3.018
Voorstel voor de inrichting van een paaiplaats op het Oudenburgs Vaartje

- Advies IBw.Wb.V.ADV.1I3.011l
Planmatig visstandbeheer in de Polder V1adslo-Ambacht. Voorstel tot de aanleg
van een natuurtecbniscbe oever en het verbeteren van de migratiemogelijkheden
voor pa1ing ter hoogte van het pompgemaal 'De Zilveren Speye'

- Advies IBw.Wb.V..wV.1I3.020
Biotoopherstel en'visstandbeheer op de Kernmelbeek

- Advies IBW.Wb.V.ADV.1I3.0:11
Inventarisatie van paaiplaatsen en potentieIe paaiplaatsen op de openbare waters in Limburg

- Advies IBw.Wb.V.ADv.1I3.on
Planmatig visstandbeheer in de Zuid-IJzer polder. Biotoopinrichting van de slibvangen
op Steenbeek en Ronebeek met aandacht voor hengelmogelijkheden

- Advies IBw.Wb.V.ADV.1I3.0:13
Inventarisatie van paaiplaatsen en potentieIe paaiplaatsen op de openbare waters
in Vlaams-Brabant

- Advies IBw.Wb.V.ADV.93.0:l4
Aanleg Al8: implementatie natuurtechniek

- Advies IBw.Wb.V.ADV.93.0:1s!IN.A.93.117
Gecoördineerd advies betreffende de aalscholverproblematiek in Vlaanderen

- Advies IBw.Wb.V.ADV.93.0:16
Advies over het voorstel tot afschaffing van de maat op blankvoorn
in de Wet op de Riviervisserij

- Advies IBw.Wb.V.ADv.1I4.0:17
De Sigmaplanwerken: implementatie van maatregelen ter verbetering
van het visserijbiotoop

- Advies IBw.Wb.V.ADv.94.0:17bis
Standpunt en advies Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Afdeling Visstandbeheer)
inzake het pompgemaal op de Stenensluisvaart in het Blankaartbekken (vergadering 1211194).

geplaatst in het perspectiefvan integraal waterbeheer

- Advies IBW.Wb.V.ADv.lI4.o:l8 - IN.A.94.34
Wachtbekken op de Heulebeek (MoorseIe. provo West-Vlaanderen).
Voorstel natuurtechnische inrichting

- Advies IBw.Wb.V.ADV.1I4.0:19
Voorstel tot de aanleg van twee plasbermen langs het Kanaal van Beverlo
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- Advies IBw.Wb.V.ADV.94-030
Voorstellen vanuit de sector Visserij met betrekking tot de ambtenarenwerkgroep
rond het Kanaal Leuven-Dijle en het Kanaal Brussel-Rupel

- AdviesIBW.Wb.V.ADV.95.031
Inventarisatie van hengelzones op polderwateren in de Westhoek.- Werkdocument

- Advies IBw.Wb.V.ADV.94.03:1
Aandachtspunten en kostprijsrarning bij het actiefbiologisch beheer,
het visstandbeheer en de biotoopsanering op deB~jver

- Advies IBw.Wb.V.ADV.95.033
Advies omtrent de invulling van de kwetsbaarheidskaart voor ecologisch
waardevolle waterlopen met betrekking tot een geïntegreerd rioleringsbeleid

- Advies IBw.Wb.V.ADV.94-034
Voorstellen tot oeverbescherming en -herstel van het Kanaal van BeverIo

- Advies IBw.Wb.V.ADV.94-035
Oorzaken van zuurstoftekorten in stilstaande waters bij hoge temperaturen
en enkele mogelijkheden voor het verhogen van het zuurstofgehalte

- Advies IBw.Wb.V.ADv.94.036
Advies van de visserijbiologen omtrent 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid'
(discussietekst - Aminal, 5 juli 1994)

- Advies IBw.Wb.V.ADv.94-037
Voorstel tot bescherming van de rietkraag van het eiland van Neeroeteren

- Advies IBw.Wb.V.ADV.94-038
Nota ten behoeve van de leden van de subgroep 'la1m' van de werkgroep 'Jacht en Vogels'
van de sectie 'Natuurbehoud en Lanschapsbescherming' van de Bijzondere Commissie voor
het Leefmilieu (Benelux Economische Unie): 'Onderzoek en beleid omtrent de status en het
mogelijk herstel van migrerende vissoorten in Vlaanderen: een stand van zaken'

- Advies IBw.Wb.V.ADV.95.039
Concrete voostellen betreffende te nemen maatregelen in het belang van het visbestand
en de hengelaar voor het Kanaal Leuven-Dijle

- Advies IBw.Wb.V.ADV.95.040
Advies vanuit visserijbiologisch standpunt ron(l de uitvoering
van het Sigmaplan project AMIS 17

3. Zendingen en congressen

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer - Afdeling Wildbeheer - Studiegroep
Visstandbeheer en Visteelt was vertegenwoordigd op volgende congressen ofsyml'osia.
Een verslag werd opgesteld:

- B. Denayer Verslag van het symposium 'Aquatische Ecotechnologie in een wereldrivier'
Vlissingen, 31 maart 1993

IBW. Wbo V.C.92.07, 4p.
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- C. Belpaire Verslag van het congres 'Working party on Eel', Achtste Sessie
(Europettn Inland fisheries AdvisoT)' Commission). O/sztyn (Polen), 24-28 Mei 1993
'BW.Wb. V.C.93.08, 26p.

- C. Belpaire Verslag van het congres 'Anguillicola and Anguillicolosis ofem'.

ûske Butkjovia (Tsjechische republiek), 5-7 Oktober 1993
'Bw.Wb.v.C.93.09.16p.

- C. Belpaire en G, Teugels 'Evolution de la biodiversité des poissons après la construction

d'un barrage: cas de la rivière Bia en Cóte d'lvoiJe' Rapport van een ichthyologische
en hydrobiologische consultatiezending Ivoorkust, November-December 1994
'BW. Wb. V.C.9.PO, 10p.

• B. Denayer Studiereis 'milieuvriendelijke oeverbouw'.

Wedet Holstein, Duitsland, 17-18 mei 1993

- C. Belpaire Congres 'Working party on Eel', Achtste Sessie
(European Inland fisheries AdvisoT)' Commission). Olsztyn (Polen). 24-28 Mei 1993
Verslag van het congres 'Working party on Eel', Achtste Sessie (European Inland fisheries

AdvisoT)' Commission).
IBW. Wb. v.C.93.08, 26p.

- C. BelpaiJe Congres 'Anguillicola and Anguillicolosis of eels'.

Ceske Budejovice (Tsjechische republiek), 5-7 Oktober 1993
Verslag van het congres 'Anguillicola and Anguillicolosis of eels'.

'BW. Wb. V.C.93.09. 16p.

- B. Denayer Studiedag 'Vismigraties'.

Utrecht, Nederland, 15 december 1993.
2 personen

- Studiedag 'Natuur Technische Milieubouw, inrichting en beheer van waterlopen'

Brugge, 16 maart '994.
BelpaiJe, c.: als spreker met de voordracht 'Visvriendelijke Inrichting van
WaterinFrastruktuurwerken'

Denayer, B., De Charleroy, D., Verreycken, H. en Verbiest, H.

Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Brugge. 16 maart '994

- Studiedag '(Zelt)beheer van visvijvers'

Belpaire. c.. De Charleroy, D. met eigen bijdrage
Provinciaal Instituut voor Hygil!ne. Antwerpen. 14 maart '992

- BelpaiJe, c., Denayer, B.• De Charleroy, D. en Verreycken, H.

'Bescherming, beheer en gebruik van zoetwatervissen in Nederland' Symposium n.a. v.
een advies van de Natuurbeschermingsraad. Nijmegen. Nederland. IJ april 1994

- Denayer B. Studiebezoek 'AquacultuurbedrijfNijvis B.V., Nederland en Billund

Aquaculture Service, Denemarken.' 8 - 9 juni 1994

- Denayer B. Terreinbezoek 'Geerplas, Langeraarse Plassen en het Naardermeer'

in het kader van projekten Integraal Zoetwaterbeheer en AktiefBiologisch Beheer.
Lelystad, Nederland. '3 - 14 oktober 1994
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- Contactdag tussen het Franse 'Conseil Supáieur de la Pkhe' en de Belgische diensten

of instellingen betrokken bij visserijonderzoek Belpaire, c., De O1arleroy, 0.: Orgtmistuie
en sprekers, Lozen. JO september J993

- Organisator en spreker op de studienamiddag met de waterbehmdm
Studie naar de impact van pompgemalen op de visstand JBW GerllllTdsbergen. 22 april J994

Belpaire, C., Denayer, B.: organisatie en sprelcm

- Themadebat 'Sportvisserij en Natuurbehoud' pvc Oost-VllIanderen. NlUilreth•. 14 mei J994

Verreycken, H.• Belpaire. C.

- Internationaal Scheldesymposium: 'Description ofthe ecology ofthe Scheldfbasin'

Instituut voor Natuurbehoud. Antwerpen. 21-22 juni J994 Bdpaire. c.: spreIcer
De Charleroy, D.

- Symposium 'Krachtlijnen voor een geintegreerd rioleringsbdeid'

AMlNAzAlAM, Jezus-Eik, 5 juli J994

- Internationaal Maassymposium: Ontwikkelingsplan voor de Visserij op de GreJISIDBlIS

KU Leuven. Leuven. 22-2J oktober J994

Belpaire, C.: spreker
Beyens, J.

- Spreker op uitnodiging aan de Universiteit van Wenen

Wenen. J-6 november 1994
Belpaire, C.

4. Samenwerkingsverbanden

Tijdens het onderzoek werd o.a. samengewerkt met volgende diensten:

- AMINAL, de afdelingen Bos en Groen, Natuur en Algemeen Milieu- en Natuurbdeid

-'de Werkgroep Milieutechnische Natuurbouw, Pilootgroep Bevaarbare Waterlopen en

Pïlootgroep Onbevaarbare Waterlopen

- European Inland Fisheries Advisory Commission (PAO), Working Group on Ed

- Zoölogisch Instituut KV Leuven, Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur

- Plantkundig Instituut KV Leuven, Laboratorium voor Ecologie der Planten

- de Provinciale Visserijcommissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds

- het Institut de Recherches Foresti~res te Gembloux

- het Instituut voor Scheikundig Onderzoek te Tervuren

- de Universiteit Gent

- de Universitaire Instelling Antwerpen

- de Vlaamse Milieumaatschappij

- de Vlaamse Landmaatschappij

- het Instituut voor Natuurbehoud
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- lIIIe iDSWIties betroldren bij waterbeheersing

- Bddrmcomité IJzer

- Landinricbtinpproject Westhoek, ruilva'kaveling, ekologisch impulsgebied Ifzerva11ei

- Regionaa1lm~ Heuvelland

-GNOP's

Advies bij PTD, VUl. v..... LW. AWZ-AWJi

Samenwerking UIA. KUL, RUG, Gembloux,...• IN

5. Werk- en stuurgroepen

- Milieudatabank: Meetdatabank VMM

• Natuurtedmische Mi1ieubouw: Pilootgroepen Bevaarbare en Onbevaarbare Waterlopen

• VUPOL afgevaardigde voor het IBW

• Beroepsvereniging van Belgische viskwekers

• Vlaamse Provinciale Visserijcommissies

- Werkgroep ter oprichting van een vzw Vereniging van Vlaamse Provinciale

Visserij-commissies

- De bekbncomités

- Diverse ruilverbvelinpprojecten

• Diverse lmdinrichtinpprojecten (bv. Westhoek, Grensmaas. ... )

• De Regionale Landschappen

- De Ecologische Impulsgebieden

- Diverse Gemeentelijke NatuUl'Ontwikkdinpplmn.en (GNOP'S)

- Werkgroepen rond aquatisch beheer van diverse natuurreservaten (bv. Blankaart, Torfbroek

Kampenhout, de Leiemeersen, Bergelenput...)

- WJldbeheerseenheden

- FAO E~opean Inlmd Fisheries Advisory Commission: Working Group on Eel

• Diverse werkgroepen i.v.m. regionale projecten rond waterbiotoopverbeteringen (o.a. aan

leg van paaiplaatsen (bv. Schulensmeer), bescherming van rietkragen (bv. kanaal Herentals

Bocholt), concipitren van vispassages (bv. stuw op de Dijle te Rotselaar) en visomleidings

systemen (bv. lichtscherm Centraal Pompgemaal Nieuwpoort)

• Centraal Comité van het Visserijfonds

.• Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij

- Strategisch Stuurplm milieudatabank: Werkgroep Onderzoek informaticadiensten
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- Werkgroep rond ealscholvers en visserij

• Werkgroep rond het Milieubeleidsplan

- Vergaderingen rond het Struktuurplan Vlaanderen

- Werkgroep Indicatief Programma Natuurontwikkeling

- Werkgroep rond de vernieuwingswerken van het Centtum voor Visteelt te Linkebeek

- Werkgroep rond de kweek van bittervoorn en waterplanten

- Werkgroep rond het Visteeltprogramma van het Vlaamse Gewest

- Vergaderingen met de beroepssector van Vlaamse viskwekers

- Werkgroep 'Herbepotingen en aanpassing van het lastencohier voor de levering van pootvis'

- Werkgroep rond 'Planmatigvisstandbeheer'

- Stuurgroep 'Monitoring van het visbestand en de visvleeskwa1iteit op het Boudewijnkanaal'

- Stuurgroep 'Visdatabank: implementatie van actuele en historische gegevens'

- Stuurgroep Visserijdeskundigen

- Werkgroep 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid'

- Werkgroep 'Kwetsbaarheidskaart voor ecologisch waardevolle waterlopen met betrekking

tot de implantatie van riooloverstorten'

- Stuurgroep 'Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Zeeschelde'

- Wetenschappelijke Commissie van het Instituut voor Zeewetensehappelijk Onderzoek

- Woordvoerder van de ledengroep van het Instituut voor Zeewetensehappelijk Onderzoek

- Werkgroep rond de evaluatie van de vistrappen op de Zwarte Sluispolder

- Werkgroep met de Voorzitters van de Provinciale Visserijcommissies

- Werkgroep Algemene Milieuimpactstudie van het Sigmaplan

- Vlaamse Wetenschapsweek

- 'Subgroep Zalm' van de werkgroep 'Jacht en Vogels' van de sectie 'Natuurbehoud en

Landschapsbescherming' van de Bijzondere Commissie voor het Leefmilieu Benelux

Economische Unie

- European Aquaculture Society

- World Aquaculture Society

- Nederlands Vennootschap voor Aquacultuur

WILDBEHEER 122 VISSTANDBEHEER • VISTEELT



6. Wetenschappelijke bijeenkomsten, seminaries, e.a.

(mede)georganiseerd door de afdeling Wildbeheer

van het IBW

- CoDtactdag tussen het Franse CoDseiI Su.,meur de la Pkhe en de Belgische diensten of

iDsteJIin&en betrokken bij visserijoDderzoek
Lozen. JO sqJttmbir J993

- Studienamiddag met de waterbeheerders

StlUlie IUlar de impact van pompgemalen op de visstand, IBW Geraardsbergen, 22 april 1994

- Cours Genen! SUf 1'Ecologie et I'Aquaculture des Poissons d'Eau Douce

Cursus in het bder van 'International Training Course in Fish Farming and Aquaculture'
LinlctbWc. 25-30 april 1993

- Genen! Course OD Ecology and Aquaculture ofFresh Water Fishes

Cursus in het bder van 'International Training Course in Fish Farming and Aquaculture'
LinIeebeek. U-29 oktober J993

7. Copromotorschap en begeleiding

van laatstejaarsstudenten voor hun eindverhandeling

- H. Verbiest, J993. Analyse vaD de visstand en natuurtechnische voorstellen voor het kanaal

Leuven-Mechelen. Eindverhandeling KV Leuven, 1993.

- E. Germonpre, J993. Schade effekten vaD pompen aan de visstand. Eindverhandeling
KV Leuven, J993.

- ,. Nuyts, J993. Studie vaD de visstand van Kleine en Grote Gete. Eindverhandeling
KV Leuven, J993.

- D. Ercken, 1994. Ontwikkeling van Visindex van Biotische Integriteit voor de Stilstaande

Wateren. Eindverhandeling KV Leuven. '994.

- M. Schabuss, 1994- Planmatig visstandbeheer op de Oude Scheldearmen in West-Vlaanderen

Eindverhandeling, Universiteit van Wenen, Erasmus programma. '994.

- E. Gielis, 1994. Integraal waterbeheer en planmatig visstandbeheer voor de Brugse reien

Katholieke Industril!le Hogeschool De Nayer, '994,
- D. Barbe en M. Vanden Hove, '994. Palingopkweek

Eindwerk, Technische School Oudenaarde, 1994
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8. Publicaties en Rapporten

Werken omtrent visserijbiologie en visteelt aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer te
Groenendaal (april 1993 - maart 1995).

Rapporten

- H. Verreycken. D. De Charleroyen C. Belpaire, 1993. Vubepoting en reglementering in
Vlaanderen. In: Studie naar de owrltving van pootvis in het Vlaamst Gewest.
Vtrrtycken H. (Ed). Instituut voor Bosbouw en Wildbthttr. IBW. Wbo V,R.93.IJ + bijlage.
Groenendaal. januari 1993. p 1-30.

· D. De Charleroy. L. Noterdaeme. H. Verbitst, F. Ollevier, H. Verreycken
en C. Belpaire. 1993. Parasieten en bacteriën van b1Bnltvoom. zeelt en winde bestemd voor
uitzetting in Vlaanderen. In: Studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamst Gewest.
Vtrrtyeken H. (Ed). Instituut voor Bosbouw en Wildbehttr. IBW. Wb. V.R.93.13 + bijlage.
Grotnendaal. januari 1993, p 31-150.

- D. De Charleroy, H. Verreycken en C. Belpaire. 1993. Overleving van pootvis uitgezet in
Vlaanderen. In: Studie naar de overleving van pootvis in het Vlaamst Gewest. Vtrrtyckm H.
(Ed). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.93.13 + bijlage. Groenendaal. januari
1993. p 151-178. .

- D. De Charleroy en C. Belpaire. 1993. VisbestandIOpname en natuurteehnische voorstellen
voor de Oude Maas te Stokkem. Instituut voor Bosbouw en Wildbthttr. IBW. Wb. V.R.93.Lf,
Groenendaal. februari 1993. up

• E. Germonpre. B. Denayer en C. Belpaire. 1993. Biotoopontwikkeling en visstandbeheer
op de Kemmelbeek. Instituut voor Bosbouw en Wildbthttr. IBW. Wb. V.R.9J.J5, Groenendaal.
september 1993. 34p

• H. Verbiest, P. Vandenabeele en C. Belpaire, 1993. Bijdrage van de Subsector Binnenvisserij
aan het Indicatief Programma. Natuurontwikkeling 1994-J996
Instituut voor Bosbouw en Wildbthttr - Dienst waters en BOSStrI. Afdeling
Zoetwatervisserij. IBW. Wb. V.R.93.J6. Groenendaal. september J993. 78P

· P. Gilson, D. De Charleroy. J. Beyens en C. Belpaire, 1994- Ontwikkelingsplan voor de visserij

op de Grensmaas (Limburg). Instituut voor Bosbouw en Wildbthttr. IBW. Wb. V.R.94-J7.
Groenendaal. 89P

· P. Gilson, D. De Charleroy. '. Beyens en C. Belpaire, 1994. Visbestandsopname en natuur
technische voorstellen voor de Aabeek (Limburg). Instituut voor Bosbouw en Wildbehttr.
IBW. Wb. V.R.94.17. Grotnendaal.34P

· P. Gilson, D. De Charleroy. J. Beyens en C. Belpaire. 1994. Visbestandsopname en natuur
technische voorstellen voor de Warmbeek (Limburg). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
IBW. Wbo V.R.94.J7. Groenendaal. 24P

· B. Denayer. 1993. PIar1matig visstandbeheer voor het Waggelwater te Brugge.
Visbestandopname. biotoopverbetering. Instituut voor Bosbouw en Wildbthter.
IBW. Wbo V. R.93.20, Grotnendaal. november 1993, 20p
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