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We hadden verwacht tegen eind 2004 in het INBO aan te komen, maar dit treintje is nog steeds onderweg.
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Vorig jaar had ik het in mijn voorwoord over onze

verwachtingen over het nieuwe INBO, het fusie-

instituut van IBW, IN en MIRA.

De belangrijkste stappen werden in 2004 gezet: een

oprichtingsdecreet werd goedgekeurd in het Vlaam-

se Parlement, de Vlaamse Regering diende enkel

nog de datum van inwerkingtreding te bepalen.

Inmiddels kwam er een nieuwe regeringsploeg. Zij

bekeek de plannen van de vorige regering en trok

haar conclusies.

Een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechts-

persoon (vergelijkbaar met een Vlaamse Openbare

Instelling zoals VMM of OVAM) zou te zwaar wegen

op de begroting. Daarom besliste de nieuwe rege-

ring om deze piste te verlaten en het INBO op te

richten als een Intern Verzelfstandigd Agentschap

zonder rechtspersoon, maar met daaraan toege-

voegd een Eigen Vermogen met rechtspersoon.

Hiermee blijven we tot de Vlaamse Gemeenschap

behoren, en anderzijds kunnen we toch via het

Eigen Vermogen inkomsten van derden verwerven,

die het eigen onderzoek ten dienste van het beleid

kunnen verruimen en versterken. Eigenlijk betekent

dit dat we verder kunnen blijven werken zoals we

tot nu toe deden, met dit verschil, dat er in de toe-

komst binnen het beleidsdomein Leefmilieu,

Natuur en Energie maar één onderzoeksinstelling

meer zal zijn, nl. het INBO. 

Zoals je merkt werd het thema Energie door de

nieuwe regering aan ons beleidsdomein toege-

voegd, een thema dat voor ons nieuwe perspectie-

ven biedt. Ons instituut was tot de regionalisatie

zeer actief binnen het International Energy Agency,

in het bijzonder binnen de werkgroepen ‘Exchange

of genetic material’ en ‘Pests and diseases’.

De opstart van het INBO wordt nu voorzien voor

1 januari 2006.

Ondertussen zijn ook al verdere stappen gezet in

het kader van de beslissingen van de nieuwe rege-

ring: een nieuw oprichtingsbesluit zal volgens de

huidige planning nog in april voor een eerste maal

voor de Vlaamse Regering gebracht worden. De

belangrijkste wijziging is dat het MIRA-team niet

meer aan het INBO wordt toegevoegd, maar bij de

VMM blijft.

Belangrijk is ook dat in het voorstel van besluit uit-

drukkelijk de taken van de nieuwe subentiteiten,

zoals ze vermeld werden in het voorwoord van het

activiteitenverslag 2003, zijn opgenomen. 

Hier past terug een woord van dank aan Beatrijs

Van der Aa, Paul Quataert en Claude Belpaire, die

ondanks het steeds opschuiven van de werkelijke

opstartdatum, zich  blijvend hebben ingezet om het

transitietraject naar het INBO te ondersteunen en

dit ondanks het feit dat ze zich vooral voor onder-

zoek voelden aangetrokken tot het IBW.

Maar nu terug naar 2004.

Dit jaar was een bijzonder jaar voor het IBW. Voor

het eerst maakten we mee dat twee medewerkers

een doctoraatstitel behaalden met onderzoek uitge-

voerd aan het Instituut. Bart Vandecasteele beet de

spits af met zijn werk ‘Metals in dredged sediment-

derived soils along the rivers Scheldt and Leie: geo-

graphical distribution, bioavailability and ecosystem

effects’, kort daarop promoveerde An Vanden

Broeck met de verhandeling ‘Potential gene flow

from cultivated poplar into native European black

poplar (Populus nigra L.) in Belgium’.

Hierdoor bevestigden zij de hoge kwaliteit van het

onderzoek aan het IBW. Ook bracht dit internationa-

le erkenning mee, want zij publiceerden meerdere

bijdragen over hun werk in internationale tijdschrif-

ten. Bovendien maakten drie buitenlandse experten

deel uit van de jury voor het doctoraat van An.

2004 was een jaar waarin we de broeksriem wat

harder moesten aanspannen, en dit geldt ook voor

2005. We deelden in de algemene besparingsmaat-

regelen van de Vlaamse Regering, waardoor de

werkingskredieten maar liefst met een achtste

gereduceerd werden. Rekening houdend met een

aantal vaste kosten, die we sowieso moesten beta-

len, betekent dit dat we uiteindelijk heel wat min-

der middelen aan onderzoek konden besteden. 

Dit bracht onder meer mee dat de meerjarenplan-

ning van het meetnet zoetwatervis, en meer in het

bijzonder het palingpolluentenmeetnet, niet volle-

dig kon uitgevoerd worden.

Hopelijk kan met de geplande uitvoering van het
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Beste  lezer,
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decreet integraal waterbeleid de opgelopen achter-

stand ingehaald worden.

Na de 7 vette jaren lijken nu de onvermijdelijke 7

magere jaren aangebroken. Uit dit activiteitenver-

slag blijkt dat we niet bij de pakken zijn blijven zit-

ten en er toch heel wat boeiend en nuttig werk

werd geleverd, zowel voor het beleid als voor de

terreinbeheerder. 

Ik wens je dan ook veel leesplezier en weet dat

mijn medewerkers steeds openstaan om je vragen

te beantwoorden.

Jos Van Slycken

Algemeen directeur a.i.
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Centraal in dit thema staat de diversiteit van genetisch

materiaal die de basis vormt van de natuurlijke biolo-

gische variatie en uitgangspunt is voor selectie en 

veredeling.

Het onderzoek rond het bbeehhoouudd  vvaann  ggeenneettiisscchhee  bbrroonn--

nneenn legt de nadruk op het inventariseren en karakteri-

seren van de genetische rijkdom enerzijds en het vrij-

waren van oorspronkelijk genenmateriaal en het uit-

bouwen van nieuwe genenbanken anderzijds.

Daarnaast wordt bij meerdere soorten intensief

gewerkt aan mmoorrffoollooggiisscchhee  eenn  ggeenneettiisscchhee  ssttuuddiieess op

populatieniveau.

We werken ook aan sseelleeccttiiee  eenn  vveerreeddeelliinngg: uitgaande

van de aangelegde genenbanken streven we naar de

selectie en ontwikkeling van bosbouwkundig meer-

waardig uitgangsmateriaal van waardevolle boom-

soorten.

Beide opdrachten zijn sterk onderling verweven, wat

tot uiting komt in de wetenschappelijke aanpak en de

gebruikte methodes en infrastructuur. Geïntegreerd

morfologisch, fysiologisch en moleculair-genetisch

onderzoek en uitgebreid veldwerk staan centraal. We

streven ernaar om inzicht te verkrijgen in de geneti-

sche samenstelling en eigenschappen van de bestu-

deerde boomsoorten en om kkwwaalliittaattiieeff  hhooooggwwaaaarrddiigg

tteeeellttmmaatteerriiaaaall ter beschikking te stellen dat, afhanke-

lijk van de objectieven, aan verschillende eisen moet

voldoen. We creëren ook entiteiten voor de in situ en

ex situ ccoonnsseerrvvaattiiee  vvaann  ggeenneennbbrroonnnneenn (respectievelijk

zaadbestanden en zaadboomgaarden). Verder ontwik-

kelen we richtlijnen en toepassingen voor het beleid.

Populier: dankzij het selectie- en veredelings-

werk is er nog toekomst

In Vlaanderen is populier nog steeds een econo-

misch belangrijke boomsoort. De snelle groei en de

diverse toepassingsmogelijkheden van het hout zor-

gen er voor dat populier gegeerd blijft, zowel bij de

boseigenaar als bij de houtverwerkende industrie.

In het kader van de roestproblematiek liggen de

accenten vooral op het verruimen van de ggeenneettii--

sscchhee  ddiivveerrssiitteeiitt, het streven naar rrooeessttttoolleerraannttiiee en

het nagaan van de mogelijkheden van aannddeerree  vvoorr--

mmeenn  vvaann  ppooppuulliieerreenntteeeelltt. Uiteraard mogen bij het

selectiewerk andere criteria zoals groeikracht,

vorm, resistentie aan de overige ziekten,… niet ver-

waarloosd worden. Met het oog op een snelle ccoomm--

mmeerrcciiaalliisseerriinngg van nieuwe cultivars werden de

meest roesttolerante klonen meer in detail bestu-

deerd voor wat betreft de andere selectiecriteria.

De aandacht ging voornamelijk uit naar de volgen-

de hybridengroepen: P. trichocarpa x P. maximowic-

zii, P. deltoides x (P. trichocarpa x P. maximowiczii),

P. deltoides x P. nigra en (P. trichocarpa x P. deltoi-

des) x P. deltoides. Dit resulteerde in de beslissing

tot het opstarten van alle formaliteiten voor com-

mercialisatie van 2 ‘P. trichocarpa x P. maximowic-

zii’ cultivars: ‘‘BBaakkaann’’ en ‘‘SSkkaaddoo’’. 

Andere activiteiten, noodzakelijk in een goed uitge-

bouwd veredelingsprogramma, waren evaluatie,

verjonging en uitbreiding van de genenbank, ge-

controleerde kruisingen (33 kruisingen resulteer-

den in de productie van circa 55400 zaden), selec-

tie in de kwekerij, aanleg van proefbeplantingen,….

Observaties hebben uitgewezen dat nog heel wat

beloftevolle klonen aanwezig zijn.
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Behoud en  gebruik  
van  genet ische  bronnen 
in  de  bosbouw

Door roest aangetaste ‘Unal’ omgeven

door roesttolerante P. trichocarpa x P.

maximowiczii klonen (opname

08/09/04).
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De recent opgestarte studie naar de mogelijkheden

van een populierenteelt die aanleunt bij de klassie-

ke bosbouw (korte plantafstanden) werd verderge-

zet. Zo werd o.a. in Lommel een proefperceel aange-

legd met circa 2000 éénjarige P. deltoides planten.

In het kader van de studie naar de mogelijkheden

van het gebruik van andere populierensoorten

werd de collectie ggrraauuwwee  aabbeeeell uitgebreid en 2 ha

proefbeplanting aangelegd.

contactpersonen: Boudewijn Michiels en 

Marijke Steenackers

Populier: de genen maken de boom

Naast economisch belangrijk, is populier tevens

uitgegroeid tot ‘‘mmooddeell’’bboooomm  vvoooorr  mmoolleeccuullaaiirr--ggeennee--

ttiisscchhee  ssttuuddiieess. Genetische kaarten zijn voorhan-

den, de volledige genomische sequentie is gekend

en veel genen werden reeds gekarakteriseerd.

Populier is bovendien gemakkelijk te kruisen en

vegetatief te vermeerderen, wat het maken van

grote populaties voor diverse experimenten toe-

laat. Populier is dus in vele opzichten vergelijkbaar

met andere modelplanten. 

In het EU project ‘‘PPooppyyoommiiccss’’ worden de morfo-

fysiologische, structurele en biochemische eigen-

schappen die houtproductie bepalen, onderzocht.

Al deze eigenschappen worden gescoord op vier

mappingpopulaties, aangeplant in drie proefperce-

len (Engeland, Frankrijk, Italië). De resultaten wor-

den gebruikt voor het mappen van QTL’s

(QQuuaannttiittaattiivvee  TTrraaiitt  LLooccii) en het opsporen van genen

die de houtproductie bepalen. 

Het Instituut spitst zich toe op resistentie tegen

roest en kanker. De QTL’s voor sporulatie en groot-

te van sores werden op de genetische kaart

geplaatst en worden verder geanalyseerd.

Afgelopen jaar zetten we ook een veldtest op voor

‘‘lliinnkkaaggee  ddiisseeqquuiilliibbrriiuumm’’  ssttuuddiieess. Daartoe brachten

we P. nigra genotypes afkomstig uit verscheidene

Europese populaties samen in een aanplanting. In

samenwerking met de andere partners werden de

eerste experimenten reeds opgestart.

Het  Instituut verricht eveneens onderzoek naar de

genen achter de QTL’s. Eenmaal de genen gekend,

kunnen strategieën voor merker-geassisteerde-

selectie ontwikkeld worden ter ondersteuning van

het veredelingsprogamma. Met recent ontwikkelde

technieken worden genen opgespoord die aan de

basis liggen van ziekteresistentie. De kandidaat

resistentiegenen die afgelopen jaar werden geïden-

tificeerd, worden momenteel verder bestudeerd en

er wordt nagegaan of ze op de genetische kaart

samenvallen met de QTL’s.

contactpersonen: Marijke Steenackers en 

Peter Breyne 

10

IBW 2004

Activiteitenverslag

Speurtocht naar genen die aan de basis liggen van

ziekteresistentie bij populier. Het pijltje duidt een

gen aan dat enkel in resistentie bomen tot

expressie komt.

Overzicht van de in 2004 uitgevoerde en ge-

slaagde kruisingen bij wilg.

Soort van kruising Aantal Aantal Aantal Aantal
kruisingen gezaaid gekiemd verspeend

S.x rubens  x   S. alba 12 8900 4400 (50%)  4100 (46%)  
S.x rubens  x   S. x rubens 4 2150 1030 (48%)  830 (39%)  
S.x rubens x  S. fragilis 3 2950 720 (24%)  640 (22%)  
S. alba  x   S. alba 6 2100 670 (32%)  610 (29%)  
S. alba  x   S.x rubens 1 410 300 (72%)  240 (58%)  

Totaal 26 16500 7100 (43%)  6400 (39%)  
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Boskers is een insectenbestu-

iver waarbij de pollenover-

dracht hoofdzakelijk over zeer

korte afstand gebeurt. Dit

wijst op een kleinschalig vleks-

gewijs bestuivingspatroon bin-

nen boskers populaties.
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Veredeling van wilgen ondersteund door hout-

technologisch onderzoek 

Naast populieren zijn ook wilgen snelgroeiende

boomsoorten met een economische potentie.

Omdat de meeste wilgensoorten inheems zijn, in

tegenstelling tot populier, vormen ze een alterna-

tief voor houtproductie. Daarom doen we onder-

zoek naar veredeling van wilgen. Afgelopen jaar

voerden we een 30-tal gecontroleerde kruisingen

uit met schietwilg (Salix alba), bindwilg (Salix x

rubens) en kraakwilg (Salix fragilis). In een eerste

fase behielden we een 6000-tal zaailingen. Door

deze kruisingen willen we nakomelingen verkrijgen

die een combinatie vertonen van hoge groeikracht,

goede vormeigenschappen en Brenneria salicis-

resistentie (watermerkziekte) voor toekomstige

selectie. De resultaten van de Brenneria salicis

infectieproef van 2004 zijn vergelijkbaar met die

van 1996. Een gemiddelde van 30% van de geteste

klonen vertoonde tolerantie : 27% voor Salix alba,

32% voor S. x rubens en 48% voor S. fragilis. Dit

bevestigt het belang van het gebruik van Salix fra-

gilis in het kruisingsprogramma.

Wat de houtkwaliteit betreft, staat wilgenhout ana-

tomisch zeer dicht bij populierenhout, zodat de

technische eigenschappen en het gebruik geen

grote verschillen vertonen. In samenwerking met

het Laboratorium voor Houttechnologie (UGent)

voeren we een inleidend onderzoek uit op honderd

7-jarige wilgenklonen uit de basiscollectie. Hieruit

komt een brede variabiliteit van de fysische en

mechanische houteigenschappen naar voor, maar

deze blijkt statistisch gezien niet significant gebon-

den te zijn aan de wilgensoort. Bijgevolg moet bij

de selectie op basis van fysische en mechanische

houtparameters geen rekening gehouden worden

met de wilgensoort. 

Het selectie- en veredelingsonderzoek maakt het

mogelijk om wilgenklonen met gelijkaardige groei-

kracht en houtkarakteristieken in de toekomst op

de markt te brengen.

contactpersoon: Pierre Van Peteghem

Boskers: de “edele” boomsoort in het verede-

lingsprogramma

Het veredelingsprogramma van boskers (Prunus

avium L.) richt zich in hoofdzaak op de creatie van

een nieuwe generatie zzaaaaddbboooommggaaaarrdd om het hui-

dige onevenwicht op te vangen tussen vraag en

aanbod van kwalitatief inheems bosbouwkundig

teeltmateriaal. Naast de selectie van moederbo-

men uit een basiscollectie van 159 genotypes, pro-

beren we ook het opbrengstvermogen van de zaad-

tuin te verhogen door het ruimtelijk ontwerp te

optimaliseren. Dit kunnen we bereiken door de

schikking van de moederbomen af te stemmen op

de kennis van het bbeessttuuiivviinnggppaattrroooonn in boskerspo-

pulaties, van de bloeiperiode van de moederbomen

en van hun kruising(in)compatibiliteit. Het incom-

patibiliteitsverschijnsel wordt genetisch bepaald

door de S-allelen: bevruchting tussen bomen met

dezelfde twee allelen op het S-locus is onmogelijk.

Voor dit onderzoek gebruiken we de erkende zaad-

boomgaard ‘Mommedeel’, gelegen in Meerdaal-

woud en opgebouwd uit 65 genotypes, als test

case. In 2004 ontrafelden we het bestuivingspa-

troon in ‘Mommedeel’ op basis van een ouder-

schapsanalyse: de mannelijke ouder van 480 zaai-

lingen van 16 moederbomen werd opgespoord

door middel van moleculaire merkers. Voor één

derde van de zaailingen vonden we de vader niet in

de zaadtuin. Deze vreemdbestuiving is afkomstig

uit één van de talrijke boskerspopulaties in de

buurt van de zaadtuin. Bij de ‘interne’ pollenstroom

kwam nagenoeg 75 % van het stuifmeel van vaders

die zich binnen een straal van 10 m rond de moe-

derboom bevonden, i.e. tweemaal de plantafstand.

Het bosbouwkundig gebruik van boskers stuit

onvermijdelijk op het probleem van de gevoelig-

heid van deze soort voor bbaacctteerriieekkaannkkeerr, veroor-

zaakt door Pseudomonas syringae. In het najaar

van 2004 werden kunstmatige infecties uitgevoerd

met twee verschillende pathovars van de bacterie

(pv. syringae en pv. mors-prunorum) van tien geni-

teurs. Deze zullen betrokken worden in gecontro-

leerde kruisingen tot het bepalen van de overerf-

baarheid van resistentie tegen bacteriekanker. Bij-

komend werden 26 plusbomen geïnfecteerd om

zekerheid te verwerven over hun resistentie voor-

aleer ze in een zaadboomgaard worden opgenomen.

contactpersonen: Bart De Cuyper en 

Marijke Steenackers
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Gewone es: een RAPpe boomsoort 

Binnen het Vijfde Kaderprogramma van de

Europese Unie werd in februari 2001 een onder-

zoeksproject opgestart. Het RRAAPP  project (Realising

Ash’s Potential) loopt over 4 jaar, en verenigt 15

partners, waaronder het Instituut. Eén van drie

hoofddoelstellingen is het duiden van de geneti-

sche diversiteit van gewone es op een pan-

Europese schaal. Hiervoor passen we moleculair-

genetische technieken toe en periodieke observa-

tie in vergelijkende proefbeplantingen van morfolo-

gische (i.e. hoogtegroei en vorm) en fenologische

(i.e. uitlopen en sluiten van de eindknop) kenmer-

ken van de afstamming van diverse Europese

essenpopulaties. Deze proefbeplantingen werden

volgens een gemeenschappelijk experimenteel ont-

werp aangelegd door zeven partners (IRL, UK, F, D,

I, B) en omvatten 32 Europese herkomsten (i.e.

erkende zaadbestanden) die de zogenaamde ‘core

collection’ vormen, waarin ook het Vlaamse zaad-

bestand ‘Hoge Bos’ werd opgenomen. Hiermee

werd meteen de basis gelegd voor een iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee  hheerrkkoommssttpprrooeeff..  Met het oog op het aanvullen

voor Vlaanderen van de Lijst van Aanbevolen

Herkomsten van gewone es, werd de ‘core collecti-

on’ door het Instituut verder uitgebreid met 18

hoofdzakelijk Franse herkomsten.

In het voorjaar van 2004 observeerden we het uit-

lopen van alle 50 herkomsten in de proefkwekerij

van het Instituut voor de tweede maal. De resulta-

ten komen overeen met die van 2003. Het Instituut

werd ook belast met de globale analyse van de

observaties uitgevoerd door de andere zes part-

ners. Een zeer hoge interactie tussen de herkom-

sten en de  standplaatseigenschappen van de

proefpercelen werd hierbij vastgesteld. Deze inter-

actie wordt veroorzaakt door een zevental ‘onsta-

biele’ herkomsten waarvan het tijdstip van uitlopen

sterk afhankelijk is van het land waar de herkomst-

proef werd aangelegd. Worden deze herkomsten

buiten beschouwing gelaten, dan kan gesteld wor-

den dat de Italiaanse, Franse en Tsjechische her-

komsten in elk van de zeven herkomstproeven

vroeg uitlopen, terwijl de Ierse, Poolse en Deense

herkomsten laattijdig zijn. De Belgische herkom-

sten (‘Hoge Bos’, ‘Rosée, ‘Aisances’) nemen hierbij

een tussenliggende plaats in.

Het Instituut vervult een unieke rol in het project

doordat we, als enige partner, resistentie tegen de

bbaassttwwooeekkeerrzziieekkttee als een essentieel kenmerk

opnemen. Binnen de afstamming van de 32 her-

komsten van de ‘core collection’ werden 36 zaailin-

gen ad random geselecteerd en in de kwekerij aan-

geplant in een blokkenproef met vier herhalingen.

In september 2004 werd de twee- en driejarige

scheut van alle zaailingen kunstmatig geïnfecteerd

met een agressieve stam van Pseudomonas savast-

anoi pv. savastanoi, verwekker van de bastwoeker-

ziekte. Afhankelijk van de gevoeligheid van her-

komsten voor deze ziekte worden de eerste typi-

sche symptomen verwacht in het najaar 2005

(infecties driejarig hout) en in het najaar 2006

(infecties tweejarig hout).

contactpersonen: Bart De Cuyper en 

Marijke Steenackers
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Bij de scoring van het

uitlopen van gewone es

worden zes stadia

onderscheiden.

Autochtone tweestijlige meidoorn

in Heuvelland.
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Nood aan info over bosbouwkundig plantsoen

Reeds jaren is het de taak van het Instituut om

degelijk bosbouwkundig teeltmateriaal ter beschik-

king te stellen en advies hierover te verlenen. Na

de zoektocht naar kwaliteitsvolle zaadbestanden

en plusbomen, i.o.v. AMINAL, afd. Bos en Groen,

komt het er nu op aan om zaadtuinen aan te leg-

gen. Daarom werden dit jaar plusbomen van zome-

reik verder vegetatief vermeerderd. Ook geselec-

teerde gewone esdoornen werden geënt.

De prospectie van autochtone populaties voor de

erkenning ging dit jaar gewoon verder. Als resultaat

werden 20 locaties, verspreid over Vlaanderen,

erkend onder de categorie “van bekende origine”.

Dit leverde weer extra aanbevolen herkomsten op. 

De oogst in onze erkende bestanden en zaadbron-

nen kon wat promotie gebruiken. Daarom werd dit

jaar het Contactpunt Bosbouwkundig

Teeltmateriaal opgericht, een initiatief van AMINAL,

afd. Bos & Groen en het Instituut.

Bosboomkwekerijen en zaadhandelaars kunnen er

informatie bekomen over de zaadzetting van de

erkende herkomsten. Deze info wordt jaarlijks ver-

zameld door de boswachters en doorgegeven aan

het Instituut. Bovendien werkt het contactpunt aan

een lijst van kwekers die de Vlaamse aanbevolen

herkomsten aanbieden. Ook andere vragen

omtrent bosbouwkundig teeltmateriaal zijn welkom

bij het nieuwe contactpunt. 

contactpersoon: Karen Cox

Autochtoon plantsoen in aantocht

Het commercieel aangeboden plantsoen van

inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen is

dikwijls van buitenlandse herkomst, omdat zaadbe-

standen en -tuinen hier ontoereikend of onbe-

staande zijn. Het doel van deze actie is aauuttoocchhttoooonn

ppllaannttssooeenn te creëren. Dit geeft nieuwe kansen aan

de genetische diversiteit van autochtone popula-

ties. Gebruik ervan is aangewezen in aanplantingen

met ecologisch doel.

Het Instituut coördineerde in 2004 autochtone

zzaaaaddooooggsstt op geïnventariseerde locaties in verschil-

lende regio’s in Vlaanderen. Het zaad wordt opge-

kweekt in de gewestkwekerijen van AMINAL, afd.

Bos & Groen, of via contractteelt bij privé-kwekers.

Enkele locaties werden erkend als zzaaaaddbbrroonn  ooff

zzaaaaddbbeessttaanndd (zie vorige activiteit). 

Verder zamelden we uitgangsmateriaal in voor

zzaaaaddttuuiinneenn. De best gequoteerde autochtone

genenbronnen uit de inventaris werden vegetatief

vermeerderd. Van 250 moederplanten (hazelaar en

gelderse roos uit de Vlaamse Zandstreek; hazelaar

uit de Kempen; Europese vogelkers uit Brabant

District Oost; mispel en hondsroos uit Brabants

District West) werden een 2000-tal groenstekken

gemaakt. 150 Moederplanten van fladderiep, wilde

appel (uitbouw genenbank in kader van PODO-pro-

ject), zomer- en wintereik werden afgeënt. Op ver-

schillende locaties in Oost- en West-Vlaanderen

bouwden we de zaadtuinen verder uit met bijko-

mend plantmateriaal en bijkomende soorten. Daar-

naast vermeerderden we materiaal voor de zaadtui-

nen van zomer- en winterlinde (herkomstgebied: vol-

ledig Vlaanderen). We oogstten zaden van éénstijlige

meidoorn en haagbeuk op de best gequoteerde loca-

ties in het Meetjesland en op verschillende andere

locaties in Vlaanderen, in het kader van een Euro-

pees project (leader+ programma). Met dit materiaal

zullen we herkomstproeven aanleggen. Een honderd-

tal meidoornstruiken werden morfologisch geanaly-

seerd als scriptieonderwerp.

contactpersoon: Kristine Vander 

Mijnsbrugge

13

genetische bronnen

Fladderiep in

Zoerselbos, ingezameld

voor de zaadtuin.
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Genenoverdracht tussen exoten en inheemse

verwanten: populier als modelsoort

Exoten die voorkomen in de nabijheid van inheem-

se soorten, brengen het risico mee dat het natuur-

lijke ecosysteem wordt verstoord en overwoekerd.

Het schatten van dergelijke risico’s, gebeurt het

best via een modelsoort. Een modelsoort bij uit-

stek in de bosbouwgenetica is populier. De opge-

bouwde kennis, zowel rond natuurlijke populaties

als rond de cultivars, van deze soort is enorm en is

zelfs grotendeels in Vlaanderen ontwikkeld. Popu-

lier is de eerste boomsoort waarvan het hele ge-

noom is ontrafeld. Genenverspreiding bij populier

is relatief eenvoudig te onderzoeken; populier pro-

duceert jaarlijks massaal zaad, zaailingen groeien

uiterst snel, de soort kan in vitro worden gekruist

en moleculaire technieken voor ouderschap- en

genetische analysen staan op punt.

Onderzoek wees uit dat de grootste bedreiging

voor de inheemse populaties zwarte populier

(Populus nigra L.) niet afkomstig is van natuurlijke

kruisingsreacties met de Canadapopulier (Populus

x canadensis Moench.) maar eerder van de kruisin-

gen tussen cultuurpopulieren (Canadapopulier,

kaarspopulier (P. nigra cv. italica) en inter-Ameri-

kaanse populieren (P. x interamericana)) onderling.

Er zijn aanwijzigen dat cultuurpopulieren zich mas-

saal kunnen voortplanten op geschikte standplaat-

sen, zoals langs de Grensmaas, en op deze manier

de inheems verwante soort (zwarte populier) zou-

den kunnen verdringen. Populierenexoten zijn alom

verspreid en massaal aanwezig in het Vlaamse

landschap. Ze vormen een bedreiging voor de

uiterst zeldzame inheemse zwarte populier. 

contactpersoon: An Vanden Broeck

Hoe divers zijn onze wilde rozen?

Op basis van de inventarisatie van autochtone ge-

nenbronnen werden 850 wilde rozen ingezameld in

negen Vlaamse herkomstregio’s en in de Viroin. 

Voor dit project i.o.v. AMINAL, afd. Bos & Groen,

werd er een grondige morfologische (31 gemeten

en beschrijvende kenmerken op 350 rozen) en een

moleculair-genetische analyse (d.m.v. AFLP en SSR)

uitgevoerd om (1) de kennis over de complexe

rozentaxonomie uit te breiden, en (2) het inzicht in

de morfologische en genetische variatie van

autochtone rozen in Vlaanderen te verhogen. 

De eerste resultaten van de morfometrische en

genetische analyses zijn reeds bekend. Ze bbeevveessttii--

ggeenn de ttaaxxoonnoommiisscchhee  ssttrruuccttuuuurr van de rozen. De

bos- en duinroos verschillen duidelijk van elkaar en

van het hondsrozencomplex (sectie Caninae). Dit

hondsrozencomplex wordt nog eens opgedeeld in

drie groepen: de egelantieren, de vilt- en de honds-

rozen. Per groep kunnen we verschillende soorten-

groepen onderscheiden.

Zowel bij de morfologische als bij de genetische

resultaten zien we trends die wijzen op iinnttrraassppeeccii--

ffiieekkee  llooccaattiieevveerrsscchhiilllleenn. De populatie van hondsro-

zen, R. canina,  afkomstig uit de Vlaamse Zand-

streek en de Maasvallei hebben een verschillende

genetische vingerafdruk (d.m.v. AFLP). De hondsro-

zen kunnen op basis van hun herkomst in twee

subgroepen verdeeld worden. Deze genetische

trend wordt bevestigd door morfologische verschil-

len. De hondsrozen uit de Maasvallei hebben lange-

re en smallere bladeren, en wat grotere bottels in

vergelijking met hun soortgenoten uit de Vlaamse

Zandstreek. Of deze verschillen significant zijn en

wat hun impact is op de afbakening van herkomstre-

gio’s voor deze soorten is nog niet geweten. 

contactpersoon: Katrien De Cock
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Zaadzetting bij zwarte populier 

( © Euforgen Populus nigra Netwerk). Duinroos in bloei.
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Het team Bosbescherming onderzoekt de toestand en

het herstelvermogen van bosecosystemen, de beïn-

vloedende factoren, de processen die hierbij een rol

spelen en de methoden om de negatieve gevolgen van

interne en externe invloeden te beperken.

Drie langlopende monitoringprojecten vormen de basis

van het huidige programma: de vitaliteitsinventaris van

de Vlaamse bossen, het meetnet voor de intensieve

monitoring van bosecosystemen en de meetsite Bras-

schaat. Deze projecten kaderen in een internationaal

samenwerkingsprogramma van de EU en het UN/ECE

ICP Forests m.b.t. de effecten van luchtverontreiniging

op bossen en hebben als doel: de gezondheidstoestand

van de bossen in Vlaanderen periodiek te beschrijven en

de evolutie op te volgen; inzicht te verwerven in de rela-

ties tussen de toestand van bosecosystemen en antro-

pogene en natuurlijke stressfactoren; de depositie van

atmosferische stikstof te onderzoeken en ozonconcen-

traties en –fluxen te bepalen.

Kwaliteitszorg en -bewaking vormen hierbij een per-

manent aandachtspunt. Het volledige proces, vanaf

het verzamelen van stalen op het terrein tot en met

datacleaning en rapportering, wordt regelmatig door-

gelicht en verder op punt gesteld.

Het team bosbescherming heeft ook een adviserende

en beleidsondersteunende rol in het EU-UN/ECE pro-

gramma, o.a. via het voorzitterschap van de werk-

groep Biotische Factoren en een actieve participatie in

deskundigenpanels.

In 2004 is een nieuwe medewerker aangeworven in

het kader van het Diagnosecentrum voor Bomen. Dit

centrum verleent praktisch en wetenschappelijk

onderbouwd advies in verband met bomen en boom-

problemen in Vlaanderen, zowel in stedelijke als niet-

stedelijke omgeving.

Andere projecten betreffen bodemverbeteringsproe-

ven, inventarisatie van het dennenaaltje en de monito-

ring van schorskevers in het Zoniënbos.

Bosvitaliteitsinventaris

Het Instituut maakt jaarlijks in samenwerking met

inventarisatieteams van AMINAL, afd. Bos & Groen

en afd. Natuur een balans op van de ggeezzoonnddhheeiiddss--

ttooeessttaanndd  vvaann  ddee  bboosssseenn. Net als in vorige jaren

hebben we in 2004 vóór de start van de inventari-

satie een trainingscursus voor de waarnemers

georganiseerd in het Peerdsbos in Brasschaat. In

de 72 proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet

werd in 2003 en 2004 ook bodemonderzoek uitge-

voerd (zie team standplaatsonderzoek). 

In 2004 is 20,8% van de onderzochte bomen

beschadigd. Het bladverlies neemt toe vergeleken

met de voorgaande inventaris. Het aandeel bomen

dat in 2004 afstierf bleef weliswaar beperkt tot

0,2%. Abnormale verkleuring werd bij 3,3% van de

steekproefbomen waargenomen. 

Vooral de verzwakte kroontoestand van de beuk is

opvallend. De verminderde bladbezetting ging

gepaard met een hoge zaadproductie en een ver-

hoogde aantasting door schimmels en insecten.

Het is merkwaardig dat de beuken gedurende de

periode 2000-2004 drie jaren met een hoge zaad-

zetting kenden. 

De laatste jaren komt boomsterfte in populieren-

bossen regelmatig voor. Vervroegde verkleuring en

bladval door de roestschimmel Melampsora larici-

populina werd ondermeer in een proefvlak in

Wimmertingen gevolgd door schorsbrandinfectie

(Dothichiza, huidige naam Discosporium

populeum).

15
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Bosbescherming

Beschadigde en afgestorven po-

pulieren in Wimmertingen

(Houtvesterij Hasselt) (foto: G. Sioen).
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De toestand van de eiken is iets gunstiger in verge-

lijking met beuk en populier. Toch neemt ook bij

zomereik het bladverlies toe. De intensiteit van de

insectenaantasting verhoogt eveneens, waarbij het

hoofdzakelijk om rupsenvraat in het voorjaar gaat.

Corsicaanse den heeft nog steeds een slechtere

naaldbezetting dan grove den, maar beide soorten

doen het beter dan het voorgaande jaar.

De gegevens van 15 jaar kroonbeoordelingen

(1987-2001) werden aan een ttrreennddaannaallyyssee onder-

worpen. Gedurende de periode 1987-1996 vertoont

het percentage bladverlies en het aandeel bescha-

digde bomen een toename. Vanaf 1997 is er een

stabieler verloop, met een percentage beschadigde

bomen dat jaarlijks rond de 20 à 25% schommelt.

contactpersonen: Geert Sioen en 

Peter Roskams

Intensieve monitoring van bosecosystemen

Dit project kadert in een internationaal samenwer-

kingsprogramma van de UN/ECE en loopt in 11 bos-

gebieden verspreid over het Vlaamse Gewest. Het

heeft als doel de toestand en de evolutie van bose-

cosystemen op te volgen en de impact van bioti-

sche en abiotische stressfactoren (o.a. luchtveront-

reiniging) na te gaan. Het reikt tevens informatie

aan voor het onderzoek naar de achterliggende

oorzaak-gevolg relaties. 

Tijdens de zomermaanden voerden we vviittaalliitteeiittssbbee--

oooorrddeelliinnggeenn uit in 11 permanente proefvlakken,

waarbij we de nieuwe internationale methodiek

voor de beoordeling van schadeoorzaken toepas-

ten (zie opvolging internationale programma’s).

Een eerste evaluatie was positief: het uitvoeren

van de waarnemingen was weliswaar wat arbeids-

intensiever maar de kwaliteit en de toepassings-

mogelijkheden van de gegevens waren beter. 

In de winter 2004-2005 verzamelden we ggrrooeeiiggeeggee--

vveennss in alle proefvlakken. Om de kwaliteit van de

meetgegevens te verbeteren, maten we zowel dia-

meter als omtrek en markeerden we de richting van

de hoogtemeting op de bomen met het oog op toe-

komstige inventarisaties. We vatten de praktische

uitvoering samen in een beheerd protocol, dat deel

uitmaakt van het kwaliteitshandboek. We voerden

de gevalideerde meetresultaten van de inventaris

in in een geoptimaliseerde Access-databank en

berekenden de jaarlijkse aanwas op basis van alle

meetgegevens verzameld tussen 1988 en 2004.

16
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Evolutie van de verzurende depositie in 5 bosge-

bieden in Vlaanderen.
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We voerden een trendanalyse uit van de aattmmoossffeerrii--

sscchhee  ddeeppoossiittiiee in 1992 – 2003 en rapporteerden de

resultaten in een themanummer van de

Mededelingen van het Instituut. De deposities in

de Vlaamse bossen behoren tot de hoogste in het

Europese depositiemeetnet. Wanneer de depositie-

trend bij constante neerslag wordt berekend, blijkt

echter dat de verzurende depositie daalt met een

snelheid van 180 tot 390 molcha-1jaar-1. Deze afna-

me is een gevolg van de verminderde uitstoot van

verzurende componenten en dit vooral van ammo-

nium en zwavel. Als de huidige trend zich doorzet,

dan zal de langetermijndoelstelling bereikt worden

op de meetpunten tegen 2012. In Europa zien we

vooral een afname van de zwaveldepositie.

Om de bbooddeemmttooeessttaanndd  adequaat te blijven monito-

ren, werd de apparatuur voor de bemonstering van

de bodemoplossing verder geoptimaliseerd.

Bodemverzuring leidt tot vrijstelling van alumini-

um, een potentieel toxisch element voor boomwor-

tels. Vanaf een zuurtegraad van 4 komt het vrijge-

stelde aluminium rechtstreeks in de bodemoplos-

sing terecht. Uit onderzoek blijkt dat de aluminium-

uitspoeling hoger is onder naaldbos dan onder

loofbos (respectievelijk 2743 en 1221 molcha-1jaar-

1). Dit is een gevolg van de combinatie van de

eigenschappen van naaldbomen en de zandige

bodems waarop ze groeien. De zuurneutraliseren-

de capaciteit van de bodems blijkt ook aan een

positieve trend onderhevig; sterk negatieve waar-

den verdwijnen, maar er worden nog steeds geen

positieve waarden genoteerd. Om dit bodemche-

misch herstel te initiëren is een verdere daling van

de depositie onder de kritische last met betrekking

tot bodemverzuring vereist.

De ddaattaabbaannkk werd verder uitgebreid met strooisel-

data en TDR-meetgegevens. Deze laatste geven

informatie over de waterflux in de bodem zodat uit-

spoeling van elementen nauwkeuriger kan bepaald

worden. Optimalisatie van de databank gebeurde

door omvorming van de Access-databank naar een

SQL-server databank met interface in Access.

Kwaliteitscontrole en in- en uitvoer van meetgege-

vens werden zo veel mogelijk geautomatiseerd.

Hierbij ontwierpen we zowel een praktische als een

technische handleiding.

contactpersonen: Gerrit Genouw, Sigrid 

Coenen en Peter Roskams

Droge depositie van stikstofcomponenten in

een dennenbestand 

Op de meettorensite in domeinbos De Inslag in

Brasschaat bepaalden we de input van ggaass--  eenn  ppaarr--

ttiikkeellvvoorrmmiigg  ssttiikkssttooff (NH3, pNH4, NO2, NO, HNO2,

HNO3, pNO3) in een dennenbos aan de hand van

depositiemodellen en gradiëntmetingen. De diver-

se componenten werden zowel op halfuurlijkse als

op dagbasis gemeten. Stikstofdioxide (NO2) was

de belangrijkste stikstofcomponent gevolgd door

stikstofoxide (NO) en ammoniak (NH3). De diverse

stikstofcomponenten vertoonden een duidelijke

afhankelijkheid van een bepaalde windsector, wat

op verschillende emissiebronnen wees.

De flux van ammoniak in de betreffende meetperio-

de bedroeg 19.1 kg.ha-1 jaar-1 wat overeenkwam

met 75 % van de droge depositie van gereduceerd

stikstof. De flux van NO2 bleef beperkt tot minder

dan 3 kg.ha-1.jaar-1 en bedroeg slechts 30 % van

de totale flux van geoxideerd stikstof. 

De som van alle fluxen resulteerde in een totale

droge depositieflux van ongeveer 35 kg. ha-1.jaar-

1. Deze werd gedomineerd door gereduceerd stik-

stof en overschreed ruimschoots de natte deposi-

tie. Een vergelijking tussen de gemeten totale

depositie van stikstof en de depositie gecollecteerd

d.m.v. doorvalcollectoren (cf. intensieve monitoring

van bosecosystemen) gaf aan dat de doorvaldepo-

sitie de totale depositie onderschatte. Vooral gere-

duceerd stikstof werd door het kronendak weer-

houden.

De kennis over de totale depositie van stikstof is

een belangrijke schakel in het sluiten van de stik-

stofcyclus. In het grove dennenbestand wordt

nagegaan hoe atmosferisch stikstof door het bos-

bestand wordt verwerkt.

contactpersoon: Johan Neirynck
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Aandeel van de verschillende componen-

ten in de droge depositie van stikstof in

Brasschaat (kg.ha-1.jaar-1).
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Meting van ozonconcentraties en –fluxen:

bepaling van de ozonopname door grove den

De gehanteerde indexen voor overschrijding van

ozonnormen (AOT40, overschrijding 65 en 200

µg.m-3) zijn minder relevant voor de bosvitaliteit

vermits ze geen rekening houden met de invloed

van omgevingsfactoren en het ontwikkelingsstadi-

um op de ozonrespons van planten. Er wordt

gepleit voor indices die meer gerelateerd zijn aan

effectieve ozonopname.

Zo geeft een fluxbenadering een meer realistische

inschatting van de ozonimpact dan de AOT40-index

op bosecosystemen, vermits die ook de ozonopna-

me via de huidmondjes omvat en zo een beter idee

geeft van het risico waar de vegetatie aan blootge-

steld is.

Op jaarbasis schommelt de depositie van oozzoonn in

het onderzochte bosgebied tussen 64 en 93 kg.

ozon ha-1.jaar-1. Oorzaak voor verschillen tussen

de meetjaren moet niet alleen gezocht worden in

gewijzigde meetconcentraties of –pieken van ozon.

Het verloop en de pieken in uurlijkse en maande-

lijkse ozonconcentraties vallen immers niet altijd

samen met fluxpieken van ozon die daardoor ten

dele losgekoppeld zijn van de omgevingsconcen-

tratie van ozon. De ozonopname wordt niet louter

bepaald door de ozonconcentraties boven het kro-

nendak. De opname via stomata bijvoorbeeld

wordt ook begunstigd door een goede waterhuis-

houding of hoge fotosynthetische actieve straling. 

De nachtelijke depositie van ozon duidt op de aan-

wezigheid van andere, waarschijnlijk non-stomatai-

re depositiepatronen (destructie van ozon op

kroon- of schorsoppervlak, reactie met stikstofoxi-

den geëmitteerd door de bodem). De nachtelijke

depositie (globale instraling < 5 W. m-2 ) beslaat

20 tot 25 % van de totale ozondepositie en wordt

versterkt door neerslag.

Binnen het Pan-Europees programma van  “ICP-

Forests”, wordt in toenemende mate aandacht

besteed aan de monitoring van ozonschade in het

level-II netwerk. Daarvoor werden op de meetsite

te Brasschaat metingen van oozzoonn  vviiaa  ppaassssiieevvee  ssaamm--

pplleerrss voortgezet. Dit zijn ‘diffusive tube samplers’

met roestvrijstalen gaasjes gedrenkt in een ozon-

specifiek absorbens. Hierbij werd samengewerkt

met het Zweeds Instituut voor Milieuonderzoek

(IVL) dat de voorbereiding en de analyses van de

samplers verrichtte.  

De metingen werden uitgevoerd op tweewekelijkse

basis in een uitgezet transect aan een zuidelijk

geëxposeerde bosrand in het domeinbos De Inslag.

Het is de bedoeling om binnen dit transect de

ozonschade, aangericht aan kruidachtige en bosve-

getatie te relateren met de meetwaarden van de

passieve samplers.

contactpersoon: Johan Neirynck
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Dagverloop van ozoncon-

centraties en -fluxen in het

grove dennenbestand in

Brasschaat.

Staalname met de Presslerboor tij-

dens de inventarisatie van het

dennenaaltje (foto: L. De Geest)
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Onderzoek naar de verspreiding van de den-

nennematode (Bursaphelenchus xylophilus)

De ddeennnneennnneemmaattooddee (Bursaphelenchus xylophilus)

is een parasitair aaltje, afkomstig uit Noord-

Amerika. De nematode verstoort de sapstroom in

het xyleem van naaldboomsoorten, waardoor ver-

kleuring en verwelking ontstaat. Eind jaren ’90

werd het aaltje voor het eerst op het Europese vas-

teland waargenomen (Portugal). De verspreiding

van de nematode gebeurt vooral via houtbewonen-

de keversoorten.

Vanaf 2000 moeten de EU-lidstaten jaarlijks gege-

vens verstrekken over de aanwezigheid van de

nematode op hun grondgebied. In België is het

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen hiervoor verantwoordelijk. Voor de

praktische uitvoering in Vlaanderen werkt het

agentschap samen met het Instituut en het

Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO –

dep. Gewasbescherming). 

In 2004 stond het Instituut in voor de staalname in

15 dennenbossen. Als basis voor deze inventaris

werd het bosvitaliteitsmeetnet gebruikt. Het CLO

onderzocht de stalen op de aanwezigheid van

nematoden. In geen enkele van de bemonsterde

bomen kwam Bursaphelenchus xylophilus voor

maar in de meeste stalen werden wel saprofage

nematoden gevonden. 

Bij de inventarisatie in 2004 werd ook aandacht

besteed aan PPhhyyttoopphhttoorraa  rraammoorruumm. Deze schimmel

is vanaf het midden van de jaren negentig in ver-

schillende Europese landen (o.a. Verenigd

Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Denemarken) aan-

getroffen, tot dusver alleen op rhododendronstrui-

ken. Een variant van deze schimmel heeft in Cali-

fornië geleid tot afsterving van eiken- en beuken-

bossen. Naar aanleiding hiervan heeft de Europese

Commissie de lidstaten opgedragen om het voor-

komen van deze schimmel te onderzoeken. Tijdens

de staalnames voor de dennennematode werden

rhododendrons met verdachte symptomen verza-

meld op 2 locaties in de provincie Antwerpen. De

stalen werden onderzocht door het CLO maar test-

ten negatief op de aanwezigheid van P. ramorum. 

contactpersonen: Peter Roskams en 

Arthur De Haeck

Monitoring van schorskevers in het

Zoniënwoud

Het monitoringproject ‘SScchhoorrsskkeevveerrss ZZoonniiëënn’ werd

in 2004 voortgezet. De directe aanleiding voor dit

project waren de grootschalige aantastingen en

sterfte die sinds 2000 in talloze beukenbossen in

Wallonië en in mindere mate in de buurlanden wer-

den vastgesteld. Vorstschade, schimmelinfecties en

massale aantasting door schorskevers (o.a.

Trypodendron domesticum, T. signatum) lagen aan

de basis. Om een eventuele populatie-uitbreiding

van deze keversoorten tijdig op te sporen, startten

we een monitoringprogramma op in het

Zoniënwoud. 

Op twee locaties werden in februari 2004 telkens

vijf vangsystemen met ffeerroommoonneenn (lineatine) geïn-

stalleerd. Gedurende de periode maart-juli 2004

werden de vallen tweewekelijks bemonsterd. De

determinatie en het tellen van de vangsten werden

in het najaar afgerond. 

Bij de verwerking werd vooral aandacht besteed

aan Trypodendron domesticum, T. signatum,

Anisandrus dispar en Xylosandrus germanus. In

2004 waren de gevangen aantallen voor elk van

deze soorten hoger dan in voorgaande jaren. 

Trypodendron domesticum zwermde als eerste uit

in het voorjaar: de vroegste exemplaren werden in

de eerste helft van maart gevangen. Xylosandrus

germanus zwermde als laatste uit: vanaf de tweede

helft van april werd een duidelijke stijging van de

vangsten vastgesteld maar de belangrijkste pieken

vielen in de tweede helft van mei en de eerste helft

van juni. Deze soort komt van nature niet voor in

België maar heeft hier in enkele decennia tijd vaste

voet aan de grond gekregen. Net zoals in voorgaan-

de jaren was het in 2004 veruit de talrijkste soort.

De spectaculaire toename van het aantal gevangen

kevers staat waarschijnlijk in verband met de aan-

wezigheid van enkele recent gevelde beukenstam-

men in de onmiddellijke omgeving van een van de

vanglocaties.

contactpersoon: Peter 

Roskams
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bosbescherming

Vangsten van 4 schorskeversoorten in

lokstofvallen in het Zoniënwoud.
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Opvolging internationale programma’s

Het team Bosbescherming staat in voor de opvol-

ging van het internationaal samenwerkingspro-

gramma UUNN//EECCEE IICCPP  FFoorreessttss  en het EEUU-programma

voor de bescherming van de bossen tegen lucht-

verontreiniging en fungeert als Focal Centre voor

het Vlaamse Gewest. Deze taak omvat o.a. de coör-

dinatie van het programma, centralisatie en beheer

van de data, rapportering aan de EU- en UN/ECE-

instanties en deelname aan vergaderingen en

werkgroepen. 

Het team Bosbescherming neemt in dit verband het

voorzitterschap waar van de AAdd hhoocc  GGrroouupp  BBiioottiicc

DDaammaaggee van het ICP Forests. In 2004 werd de nieu-

we handleiding voor de beoordeling en rapporte-

ring van schadeoorzaken afgewerkt en gepresen-

teerd tijdens de ICP Forests Task Force meeting in

Zweden. Alle deelnemende landen keurden de

handleiding goed en aanvaardden deze als basis

voor verdere waarnemingen. In juni 2004 organi-

seerde het Instituut samen met Franse collega’s

een 3-daagse internationale trainingscursus in

Frankrijk, Orléans, waarbij de nieuwe richtlijnen tij-

dens praktische oefeningen op het terrein toege-

past en besproken werden.

Het team Bosbescherming nam in 2004 ook actief

deel aan een 3-daagse ICP Forests workshop over

diagnose en inventarisatie van oozzoonnsscchhaaddee aan

houtachtige en kruidachtige planten (Sagno,

Zwitserland) en aan een meeting van het

DDeeppoossiittiioonn  EExxppeerrtt  PPaanneell.  

In samenwerking met het team Standplaatsonder-

zoek stond het team Bosbescherming mee in voor

de ondersteuning en begeleiding van het FFoorreesstt  SSooiill

CCoo--oorrddiinnaattiinngg  CCeenntteerr  (FSCC). Met het oog op de

geplande tweede Europese bosbodeminventarisatie

in 2006-2007 concentreerde het FSCC zich op (1) het

testen van de bodemstaalname en laboratoriumana-

lyses volgens de internationale handleiding in een

aantal Vlaamse proefvlakken, (2) de verbetering van

de kwaliteitsbewaking van laboratoriumanalyses en

(3) de uitwerking van een EU- projectvoorstel voor

het opstarten van deze tweede Europese bosbo-

deminventarisatie. Op 29 en 30 november 2004

werd in Brussel een meeting van het ICP Forests Soil

Expert Panel georganiseerd met deelnemers uit 22

Europese landen, waarop de strategie voor de kwali-

teitsbewaking en verdere actiepunten voor deze

inventarisatie werden gedefinieerd.

contactpersoon: Peter Roskams

Diagnosecentrum voor bomen

In 2004 werd aan het Instituut het

Diagnosecentrum voor Bomen opgestart. Dit cen-

trum verleent praktisch en wetenschappelijk onder-

bouwd aaddvviieess in verband met bboommeenn  eenn bboooommpprroo--

bblleemmeenn in Vlaanderen, zowel in stedelijke als niet-

stedelijke omgeving. Diagnose van ziekten en aan-

tastingen, bepalen van schade aan bomen, inschat-

ten van de boomconditie (vitaliteit, stabiliteit) en

het formuleren van voorstellen om problemen te

voorkomen of te remediëren zijn de belangrijkste

opdrachten.  In het voorjaar werd hiervoor een

nieuwe medewerker in dienst genomen. 

Er werden in totaal 96 adviezen verstrekt (7 inter-

ne, 38 aan overheden en 52 aan particulieren en

bedrijven).  Deze betreffen ziekten en aantastingen

(33), insectenschade (23), problematiek van veilig-

heid en stabiliteit van bomen (22) en beheerproble-

men die aanleiding geven tot conditieproblemen

(28). Toppers in de vraagstelling waren verwel-

kingsziekte (Phytophthora), paardekastanjemineer-

mot, haantjes, eikenprocessierups, eikenspintke-

ver, boomveiligheid, herbicidenschade en bodem-

verdichting.

contactpersonen: Peter Roskams en 

Arthur De Haeck
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Harsuitvloei bij Fijnspar na aan-

tasting door Letterzetter (Ips

typographus) (foto: LM.

Nageleisen, DSF).

Boomsterfte in Kruishoutem

(foto: A. De Haeck)
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Dit thema kadert binnen de onderzoeksopdracht bbooss--

oonnttwwiikkkkeelliinngg,,  bboosseeccoollooggiiee en nnaattuuuurroonnttwwiikkkkeelliinngg  iinn

bboosssseenn. De algemene doelstellingen van deze onder-

zoeksopdracht zijn:

onderzoek naar bosomvorming met als doel een meer

natuurgetrouwe bosbouw

onderzoek inzake bostypologie

uitbouw van het bosreservatenonderzoek

bosecosysteemonderzoek

Vanaf 11999955 werd de statutaire invulling gegeven aan

de opdracht BBoosseeccoollooggiiee; de opdracht rond

BBoossbbeehhaannddeelliinngg werd pas sinds 22000000 ingevuld. Het

team kende de laatste jaren een sterke uitbreiding,

zowel naar personeelsbezetting als inhoudelijke taken

en onderzoeksthema’s. In 22000044 verwelkomden we 2

nieuwe medewerkers en evenveel nieuwe projecten.

We sloten het jaar af met 19 medewerkers. 

Monitoringprogramma bosreservaten

In 2004 werden JJaannsshheeiiddeebbeerrgg (Hallerbos) en

CCoooollhheemmbbooss (Puurs) toegevoegd aan het monito-

ringnetwerk van bosreservaten. Eerder onderzoch-

ten we al volgende bosreservaten bij dit project

i.o.v. AMINAL, afd. Bos & Groen: Kersselaerspleyn

(Zoniënwoud), Everzwijnbad (Meerdaalwoud),

Wijnendale, de Heinisse en daarnaast ook vier

Vlaamse Natuurreservaten. 

Het doel van de monitoring is een beeld te verkrij-

gen van ssppoonnttaannee  pprroocceesssseenn die zich in oonnbbeehheeeerr--

ddee  bboosssseenn voltrekken. De resultaten hiervan ver-

schijnen in mmoonniittoorriinnggrraappppoorrtteenn. Aan de eigenlijke

monitoring gaan een literatuur- en een bodemon-

derzoek vooraf, om de inrichting van het bosreser-

vaat zo goed mogelijk te onderbouwen en de waar-

nemingen van de eigenlijke monitoring te verkla-

ren. Deze onderzoeken resulteren respectievelijk in

een bbaassiissrraappppoorrtt en een bbooddeemmrraappppoorrtt. 

De ssttaannddaaaarrddmmeetthhooddiieekk van de monitoring bestaat

uit een netwerk van steekproefcirkels en een kern-

vlakte. De steekproefcirkels geven een representa-

tief beeld van de structuur en de soortensamen-

stelling van bomen, struiken en kruiden. Elke vege-

tatielaag wordt geïnventariseerd in een steekproef-

cirkel met een aangepaste grootte. Metingen in

een kernvlakte, die een oppervlakte heeft van

ongeveer 1 ha, vullen de gegevens van de steek-

proefcirkels verder aan en maken een analyse van

ruimtelijke processen mogelijk. 

De monitoring omvat ook een mycologisch aspect.

Op mycologisch vlak kan immers een belangrijke

toegevoegde waarde van een nulbeheer verwacht

worden. Daarom wordt voortaan de evolutie van

fungi opgevolgd in een transect van de kernvlakte

en verschijnen de resultaten in een mmyyccoollooggiisscchh

rraappppoorrtt. 

contactpersonen: Luc De Keersmaeker, 

Hans Baete, Ruben Walleyn en

Kris Vandekerkhove

21

bosecologie  en  bosbehan-
del ing

In 2004 werd bosreservaat Coolhem

geïnventariseerd. Dit bosreservaat is

een moeilijk toegankelijke wildernis,

die in het winterhalfjaar onder water

staat en waarin brede grachten het

terreinwerk in de zomer sterk

bemoeilijken. Hierdoor werd de

klassieke proefopzet vervangen door

twee kernvlaktes die de verschil-

lende types broekbos in het gebied

beschrijven (foto: Luc De

Keersmaeker).

IBW_2004  5/13/05  4:18 PM  Pagina 21



22

IBW 2004

Activiteitenverslag

Het omleggen van een dikke eik in het

Meerdaalwoud (foto: Gerry Van Israel).

Resultaten van vier jaar beukenverjong-

ingsonderzoek werden gepresenteerd op

een studiedag en op terrein getoond met

een excursie voor de beheerders (foto:

David Van Roy).
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Opstellen van tarieven voor inlandse eik en

beuk in Vlaanderen

In 2002 startte dit project i.o.v. AMINAL, afd. Bos &

Groen. Doelstelling is het opstellen van volumeta-

bellen voor zomer- en wintereik en beuk in

Vlaanderen. Een volumetabel is een tabel waaruit

individuele houtvolumes afgelezen kunnen wor-

den, op basis van enkele parameters, zoals de

omtrek of diameter en de totale hoogte van de

boom.

Tot nu toe werden in Vlaanderen hoofdzakelijk de

tarieven van Dagnelie uit 1985 gebruikt. Deze

tabellen zijn om verschillende redenen niet

geschikt voor toepassing in Vlaanderen. Daarom

beslisten we om specifieke volumetabellen voor

Vlaanderen te ontwikkelen.

Een half jaar voor het einde van dit project hebben

we al 11994466  bboommeenn  ggeemmeetteenn, waarvan 1222 beuken

en 724 eiken. Ze werden bemonsterd in 137

bestanden verspreid over heel Vlaanderen. Voor

beide boomsoorten is ons streefdoel van 600

bomen nu al gehaald. Het is de bedoeling om ook

voor eik een steekproeftotaal in de grootteorde van

1000 bomen te halen. 

Intussen testten we verschillende rreeggrreessssiieetteecchhnniiee--

kkeenn  uit. Dit leidde tot de constructie van enkele

experimentele modellen. Voor beide boomsoorten

werd via meervoudige regressie een polynomiaal

en een logaritmisch model ontwikkeld. Deze

modellen werden, samen met het model van

Dagnelie voor een eerste keer tegenover elkaar

afgewogen. Elk model heeft voor- en nadelen. De

modellen worden nog verfijnd en gevalideerd aan

de hand van een onafhankelijke dataset. Aan de

hand van de resultaten van de validatie zal het best

passende model gekozen worden.

contactpersonen: David Van Roy en 

Beatrijs Van der Aa

Natuurlijke verjonging 

Door het falen van de natuurlijke verjonging van

beuk in het Zoniënwoud en eik in het

Meerdaalwoud, moet het bos op kunstmatige wijze

in stand gehouden worden. Ervaring met natuurlij-

ke verjonging van secundaire boomsoorten is

bovendien eerder beperkt waardoor eventueel aan-

wezige verjonging van deze soorten vaak onvol-

doende wordt benut.

Met ons onderzoek willen we meer inzicht krijgen

in de ecologie van de natuurlijke verjonging van

bomen om bbeesslliissssiinnggsssscchheemmaa’’ss uit te werken die

aangeven hoe gewenste natuurlijke verjonging kan

bereikt worden.

Wij beperken ons in dit onderzoek tot de fase van

zzaaaaddzzeettttiinngg  eenn  vveessttiiggiinngg van zaailingen, omdat

hierbij de meeste problemen optreden. We bestu-

deerden de zaadproductie met behulp van zaadval-

len onder de moederbomen en de vestiging van

zaailingen met behulp van telkaders in proefvlak-

ken of langs transecten.

Voor bbeeuukk is de studie grotendeels afgerond en

gerapporteerd. In 2004 werden gegevens over

bodem en zaailingen geanalyseerd en gerappor-

teerd. Om de resultaten maximaal toegankelijk te

maken voor de beheerders, organiseerden we een

ssttuuddiieeddaagg met excursie over dit thema. De tijds-

reeks over zaadproductie, kieming en overleving

van zaailingen werd in 2004 verder aangevuld.

Voor eeiikk werd de tijdsreeks van zaadvalgegevens

verder aangevuld. Voor secundaire boomsoorten is

het onderzoek nog in de oriëntatiefase. Voor het

Meerdaalwoud maakten we een inventaris op van

potentiële bronnen van natuurlijke verjonging van

secundaire boomsoorten. Via transectanalyses gin-

gen we na in hoeverre verjonging ook effectief aan-

wezig was.

contactpersoon: Beatrijs Van der Aa 
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Spontane verbossing versus aanplanting

Dit project ‘Vergelijking van de vegetatiestructuur

en –soortensamenstelling bij spontane verbossing

versus bosaanplanting’ startte in 2003. Dit project

gebeurt i.o.v. AMINAL, afd. Bos & Groen en ver-

loopt in samenwerking met het IN en het KBIN.

Zowel vanuit het natuurbeleid als vanuit het huidig

bosbeleid wordt de laatste jaren gepleit voor meer

aandacht voor natuurlijke processen. In die visie

past ook het pleidooi voor de herwaardering van

ssppoonnttaannee  vveerrbboossssiinnggsspprroocceesssseenn via nietsdoenbe-

heer of extensieve begrazing. Bij spontane verbos-

sing gaat men ervan uit dat processen zoals bezet-

ting van de standplaats en kroonsluiting geleidelij-

ker verlopen. De bossen zouden ook een grotere

heterogeniteit in het horizontaal vlak vertonen, met

diverse (eventueel in elkaar overlopende) vegeta-

tietypes, gaande van open vegetaties tot gesloten

bos. Aan dergelijke gevarieerde boslandschappen

wordt ook een hoge ecologische waarde gekop-

peld. De achtergrondgedachte is dat een hogere

structuurdiversiteit tot een hogere soortenrijkdom

zou leiden. Maar in hoeverre deze perceptie met de

realiteit overeenkomt, is nog onvoldoende weten-

schappelijk onderbouwd.

Het deelproject dat we uitwerken, wil een ant-

woord formuleren op volgende specifieke oonnddeerr--

zzooeekkssvvrraaggeenn: (1) Wat zijn de verschillen in de struc-

tuur van de boomlaag tussen aanplantingen en

spontane verbossingen op voormalig intensieve

landbouwgronden? (2) Welke verschillen vertoont

de kruidlaag naar soortensamenstelling en bedek-

king? (3) Welke rol spelen bodemeigenschappen en

voorgeschiedenis in de bosontwikkeling? en (4)

Wat is de impact van zaadbomen aanwezig in de

buurt van het terrein?

We voerden dit jaar een eerste meetcampagne uit

waarbij we een 30-tal proefvlakken bemonsterden.  

contactpersonen: Arne Verstraeten, Luc De 

Keersmaeker en Kris Vandekerkhove 

Boomsoorteneffect op de floristische biodiver-

siteit bij recente bebossingen op rijke land-

bouwgronden

Dit project, in opdracht van AMINAL, afd. Bos &

Groen, heeft als doel de invloed van de boomsoort

en de bebossingduur op de plantenbiodiversiteit te

onderzoeken bij bebossingen van rijke landbouw-

gronden. 

Het proefgebied, Mortagnebos (Zwevegem, West-

Vlaanderen), bestaat uit verschillende bestanden

die gelijktijdig (1972) werden aangeplant met in

totaal 13 boomsoorten. Het bos werd geplant op

voormalige intensief bewerkte landbouwgronden.

De bodem is homogeen en bestaat uit vochtige

leembodem, representatief voor de landbouwgron-

den van de leemstreek. 

In dit bos selecteerden we 10 bestanden met 8 ver-

schillende boomsoorten. We kozen de boomsoor-

ten zodanig dat zowel licht- als schaduwboomsoor-

ten en zowel goed als slecht verterend strooisel

vertegenwoordigd zijn. In 2004 werden in deze

bestanden op ongeveer 20 punten 6 oud-bosplan-

ten via aanplanten geïntroduceerd. Ook hier is er

een bewuste keuze van planten van lichtrijker en

donkerder milieu en van zuurder en alkalischer

milieu. 

We volgen de individuele ontwikkeling van deze

planten regelmatig op door de bedekking, hoogte,

bloei, zaadvorming, verspreiding van zaden en vor-

ming van kiemplanten te bepalen. Op lange termijn

is het de bedoeling om de kolonisatiepatronen van

deze planten te bestuderen. Om de boomsoorten-

effecten te kunnen verklaren, bepaalden we op alle

gridpunten ook verschillende omgevingsfactoren

zoals lichthoeveelheid, kruidlaagbedekking, strooi-

selgewicht en bodemvariabelen.

Momenteel hebben we de planten gedurende een

jaar opgevolgd. De eerste resultaten geven aan dat

enkele planten reeds zeer snel een duidelijke reac-

tie vertonen  met grote verschillen afhankelijk van

de boomsoort. Het gewicht van de planten bij de

introductie (een belangrijke co-variabele) heeft

meestal een doorslaggevende rol op de groeipres-

taties van de planten. 

contactpersonen: Arno Thomaes en 

Kris Vandekerkhove 
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Braakliggende akkerlanden op zandi-

ge bodems worden al snel door berk

(Betula pendula) gekoloniseerd zoals

hier aan het Verloren bos in Lokeren

(foto: Arne Verstraeten).

Op elk van de 199 gridpunten in het

Mortagnebos in Zwevegem werden 6

verschillende oudbosplanten geïntro-

duceerd, nl. slanke sleutelbloem

(Primula elatior), boshyacint

(Hyacintoides non-scripta) ,

bosanemoon (Anemone nemorosa),

adelaarsvaren (Pteridium aquilinum),

witte klaverzuring (Oxalis acetosella)

en bosbingelkruid (Mercurialis

perennis) zoals hier te zien is (foto:

Arno Thomaes).
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Ecologische waarde van populierenaanplantin-

gen

Dit jaar werd het project ‘Evaluatie van beheers-

maatregelen om de ecologische waarde van popu-

lierenaanplantingen te optimaliseren’ afgerond. Het

project verloopt in samenwerking met de UGent en

de UA.

PPooppuulliieerreenn worden omwille van hun productiviteit

nog steeds frequent aangeplant, in het bijzonder

door particulieren. Populierenaanplantingen be-

slaan momenteel ongeveer 14 % van het Vlaamse

bosareaal en zullen nog geruime tijd een vast gege-

ven blijven, zodat het van belang is om na te gaan

hoe de ecologische waarde van deze bossen zo op-

timaal mogelijk kan worden ontwikkeld. De natuur-

waarde van populierenbossen is een zeer actueel

discussiethema. Grote brandnetel (Urtica dioica)

domineert vaak, maar soms komt ook een gevari-

eerde flora en fauna in populierenbossen voor.

De ddooeellsstteelllliinngg van dit project is om op basis van

gericht onderzoek een beslissingsmodel met prak-

tisch bruikbare beheersmaatregelen op te stellen.

Hiermee kan de ecologische waarde van populie-

renaanplantingen worden geoptimaliseerd. We

onderzoeken twee deelaspecten van het concept

ecologische waarde, namelijk de soortensamen-

stelling van hogere planten en een beperkt aantal

invertebratengroepen.

Dit jaar werkten we het beslissingsmodel rond

natuurvriendelijk beheer van populierenbossen en

het eindrapport verder af.

contactpersonen: Arne Verstraeten, Luc De 

Keersmaeker en Kris Vandekerkhove

Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor

bossen op kwetsbare bodems

De bosexploitatie vormt een cruciaal moment bij de

bosontwikkeling en kan nog tientallen jaren nawer-

ken op het bosecosysteem. In het kader van het

kwaliteitsvol en duurzaam bosbeheer in

Vlaanderen is sturing vereist om de schade te mini-

maliseren. Momenteel worden in Vlaanderen, ech-

ter, afhankelijk van de regio, verschillende richtlij-

nen en regels gebruikt bij het opstellen van exploi-

tatievoorwaarden. Ook de Beheervisie zelf geeft

hier weinig houvast. Vandaar dat in september

2003 een tweejarig onderzoeksproject i.o.v. AMI-

NAL, afd. Bos & Groen werd gestart met als ddooeell--

sstteelllliinngg inzicht te verwerven in de vele wijzen van

bosexploitatie en hun impact. Aan de hand daarvan

kunnen realistische en praktisch bruikbare exploi-

tatierichtlijnen en -voorwaarden voor natuurvrien-

delijke bosexploitatie op kwetsbare bodems gefor-

muleerd worden.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met

de VBV en het Laboratorium voor Bosbouw

(UGent). Het takenpakket van het Instituut omvat

het opstellen van een beslissingsschema voor het

opmaken van exploitatievoorwaarden en het ont-

wikkelen van een kwetsbaarheidkaart. De kkwweettss--

bbaaaarrhheeiiddkkaaaarrtt voor het Vlaamse bosareaal, is een

GIS-toepassing waarbij een aantal relevante bioti-

sche en abiotische kenmerken van bosbestanden

worden beoordeeld en samengebracht. Het bbeesslliiss--

ssiinnggsssscchheemmaa is een Access-tool die moet toelaten

om op basis van concrete biotische, abiotische en

dendrometrische eigenschappen van het bosbe-

stand een aantal specifieke exploitatievoorwaarden

objectief af te leiden.

contactpersonen: Pieter Vandenbroucke en 

Kris Vandekerkhove
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bosecologie

Bij jonge populierenaanplant op voormalig

grasland zal de grasvegetatie doorgaans nog

lange tijd domineren zoals hier in Hingene

(foto: Arne Verstraeten).

Voorbeeldkaart van het Brakelbos

met de gevoeligheid voor bodem-

compactie bij exploitaties in vochtige

periodes. Ingedeeld in 5 klassen met

groen: lage kans op bodemcom-

pactie en rood: hoge kans op

bodemcompactie.
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Biotoopkartering en ontwikkeling van een

beoordelingskader voor open plekken binnen

bos

Dit project werd gestart om wetenschappelijke

ondersteuning te bieden bij de verdere invulling

van de ecologische functie binnen de Beheervisie

van AMINAL, afd. Bos & Groen. Concreet omvat het

project drie luiken nl. het ontwikkelen van (1) richt-

lijnen voor inventarisatie en beheer van specifieke

zeldzame bbiioottooppeenn  eenn  ssoooorrtteenn; (2) een methodiek

voor de mmoonniittoorriinngg en evaluatie van biodiversiteit

binnen bossen en (3) een objectiveerbaar en

onderbouwd aaffwweeggiinnggsskkaaddeerr voor het maken van

open plekken in bossen en kleinschalige ontbos-

singen in functie van het natuurbehoud.

In 2004 lag de nadruk op de uitwerking van het

derde luik: de ontwikkeling van een afwegingska-

der. Het is de bedoeling om de bestaande kennis

betreffende herstel en ontwikkeling van biotopen

en soorten van open terreinen in bossen te bunde-

len. Hieruit zullen we een aaffwweeggiinnggsskkaaddeerr ontwik-

kelen dat toelaat verantwoorde keuzes te maken

over open plekken in domeinbossen.  Dit kader laat

toe om correcte en onderbouwde adviezen te for-

muleren bij de evaluatie van voorstellen van klein-

schalige ontbossingen in functie van natuurbehoud

binnen bos- en natuurbeheerplannen.

Het afwegingskader steunt op 3 pijlers: (1) iinnsscchhaatt--

tteenn van de aaccttuueellee nnaattuuuurrwwaaaarrddee van een biotoop,

(2) iinnsscchhaatttteenn van de ppootteennttiiëëllee nnaattuuuurrwwaaaarrddee van

een biotoop (wat zijn de ssllaaggiinnggsskkaannsseenn van de

doelstellingen), (3) de eigenlijke aaffwweeggiinngg..

Enkel wanneer het streefbeeld een mmeeeerrwwaaaarrddee

betekent voor het natuurbehoud, en deze doelstel-

ling niet via bijsturing van het regulier beheer kan

worden bereikt, is het wenselijk/noodzakelijk dat

de vooropgestelde open structuren worden gecreë-

erd. 

contactpersonen: Leen Govaere en

Kris Vandekerkhove

Wetenschappelijke beleidsondersteuning rond

zonevreemde bossen, bosuitbreiding en A-loca-

ties

Dit project, i.o.v. AMINAL, afd. Bos & Groen, heeft

als doel wetenschappelijke ondersteuning te bie-

den bij de invulling van bepaalde beleidsaspecten.

Het omvat volgende thema’s: (1) opstellen van een

rangorde voor gewestplanwijzigingen voor ‘‘zzoonnee--

vvrreeeemmddee’’  bboosssseenn; (2) ecologisch verantwoorde

bboossuuiittbbrreeiiddiinnggpprroojjeecctteenn en (3) opmaak van een

inventaris van eeccoollooggiisscchh  wwaaaarrddeevvoollllee  bboosssseenn.

In 2004 werd het laatste luik van het project afge-

rond, namelijk de inventaris van ecologisch waar-

devolle bossen in Vlaanderen (in Nederland AA--llooccaa--

ttiieebboosssseenn genoemd). Deze inventaris verkregen we

door middel van een GIS-analyse, waarbij kaartla-

gen met informatie over o.a. boshistoriek en de

potentieel natuurlijke vegetatie, ruimtelijk

bevraagd werden. Verdere verfijning gebeurde aan

de hand van de biologische waarderingskaart en

de boskartering (met informatie over boomsoort en

ontwikkelingsfase). 

Het rraappppoorrtt werd eind 2004 afgerond. Het

beschrijft eerst de methodiek van de GIS-analyse

en geeft vervolgens per bostype een overzicht van

de bossen die het best voldoen aan de opgelegde

criteria. Deze inventarisatie bevat een gedetailleer-

de bespreking voor de belangrijkste locaties.

Naast het rapport maakten we ook een cd-rom,

met als voornaamste onderdeel een GGIISS--pprroojjeecctt dat

de geproduceerde kaartlagen bundelt. Dit GIS-pro-

ject laat toe de inventaris van ecologisch waarde-

volle bossen, per bostype, ruimtelijk te bevragen.

Deze inventaris dient nu als insteek bij de pprroossppeecc--

ttiiee voor nniieeuuwwee  bboossrreesseerrvvaatteenn. Het is de bedoeling

dat op termijn alle voor Vlaanderen relevante bos-

types in het bosreservatennetwerk vertegenwoor-

digd worden. 

contactpersonen: Anja Leyman en 

Kris Vandekerkhove
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Wetenschappelijke ondersteuning rond beheer-

plannen van domeinbossen

Dit project, i.o.v. AMINAL, afd. Bos & Groen, heeft

als doel wetenschappelijke ondersteuning te bie-

den bij de opmaak van beheerplannen voor de

domeinbossen. De opmaak van deze beheerplan-

nen is een absolute prioriteit voor AMINAL, afd.

Bos & Groen. Een belangrijk knelpunt hierbij is het

verzamelen en de interpretatie van uiteenlopende

abiotische en biotische gegevens over de domein-

bossen.

Voor de domeinbossen waarvoor in 2004 een

beheerplan werd opgesteld door AMINAL, afd. Bos

& Groen, werd de bestaande informatie verzameld

en geïnterpreteerd i.v.m.: (1) ligging in internatio-

nale beschermingszones; (2) historiek (en informa-

tie van oude kaarten); (3) bestaande inventarissen

van fauna en flora; (4) reliëf en hydrografie en (5)

bodem en geologie. Voor het domeinbos PPiijjnnvveenn

werden deze gegevens in 2004 gerapporteerd om

te worden geïntegreerd in het beheerplan. Voor

Houthulst, Jagersborg, Teunenberg en Koekelare

verzamelden we de gegevens als voorbereiding op

de rapportering.

Voor drie domeinbossen wordt het beheerplan vol-

ledig uitgewerkt aan het Instituut. Hiervoor werd

de methodiek van de bbiioottooooppkkaarrtteerriinngg, eveneens

ontwikkeld aan het Instituut, toegepast. Bij de

opmaak van deze drie beheerplannen werd deze

methodiek uitgetest en verder geoptimaliseerd en

geoperationaliseerd, zowel naar inventarisatie op

het terrein als naar verdere interpretatie en verta-

ling naar het beheer.

De beheerplannen voor OOrrvveeyyttbbooss en

WWiijjnneennddaalleebbooss werden in 2004 grotendeels afge-

werkt, voor het beheerplan van PPiieetteerrsseemmbbooss werd

al het beschrijvend deel geschreven.

contactpersonen: Koen Smets, Anja 

Leyman, Arno Thomaes, Jürgen Samyn en 

Kris Vandekerkhove

Hakhoutbestanden zijn halfopen vegetaties binnen bos. Bij goede potenties voor (her)opname

van hakhoutbeheer is het in sommige gevallen mogelijk om de doelstelling van open structuren

te bereiken via bijsturing van het reguliere bosbeheer. Ontbossing is dan niet aangewezen (foto:

Peter Vandekerckhove).

Overzichtskaart van de bossites (min. 5 ha groot) die voldoen aan de uitsluitende criteria voor

het Oligotroof zomereiken-berkenbos. Op deze figuur is te zien waar de potentieel ecologisch

waardevolle bossites van het type ‘Oligotroof zomereiken-berkenbos’ zich bevinden. De hiervoor

gehanteerde criteria waren: Ferrarisbos (permanent bebost sinds 1775) op zandige, podzo-

lachtige bodems, met uitzondering van de bossen in de Hoge Kempen en in het Maritiem district.

Een onderscheid werd gemaakt tussen de bossen groter en kleiner dan 50 ha, wat het Minimum

Structuur Areaal is voor dit bostype.

In het bosbeheerplan van het Orveytbos in Zwevegem werden tal van maatregelen voorzien om

de zeer specifieke flora en fauna die er voorkomt te beheren. Zo zullen een deel van de poelen

met onder meer kamsalamander en zeer veel verschillende libellensoorten, in de komende jaren

geschoond worden en op de plaats van de foto zal één nieuwe poel gegraven worden. Het cen-

trale begrazingsblok, waar deze poelen in liggen, zal via begrazing verder ontwikkelen naar een

wastine (foto: Arno Thomaes).
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Methodiek voor het vectoriseren van historisch

landgebruik in Vlaanderen

Dit project i.o.v. het IN onderzocht verschillende

tteecchhnniieekkeenn om het landgebruik van historische

kaarten om te zetten naar een vectorieel formaat.

Deze vectoriële kaartlagen laten toe om GIS-analy-

ses uit te voeren m.b.t. de evolutie van het histo-

risch landgebruik.

Gescande historische kaarten zijn pas bruikbaar in

GIS als ze gegeorefereerd zijn. De nauwkeurigheid

van de ggeeoorreeffeerreennttiiee verschilt sterk tussen de ver-

schillende historische kaarten. Deze nauwkeurig-

heid is ook sterk afhankelijk van de gebruikte tech-

niek bij het georefereren en het aantal referentie-

punten. Voor dit onderzoek hebben we ons beperkt

tot de vier meest courante technieken: eerste,

tweede en derde orde-transformaties en ‘rubber-

sheeting’. 

Voor de oudste kaarten, Ferraris en Vander Maelen,

was ‘rubbersheeting’ met minstens 100 referentie-

punten de meest geschikte methode. Voor de

andere onderzochte kaarten gaf een eerste orde-

transformatie met 20 referentiepunten het beste

resultaat.

Het landgebruik kan manueel, automatisch of

semi-automatisch ggeevveeccttoorriisseeeerrdd worden. De auto-

matische methode is gebaseerd op bbeeeellddccllaassssiiffiiccaa--

ttiiee. Aan de hand van een trainingsset wordt de

software ‘geleerd’ hoe de verschillende landgebrui-

ken weergegeven zijn. De semi-automatische

methode vertrekt van het resultaat van de automa-

tische methode dat vervolgens manueel wordt

gecorrigeerd. Deze drie methodes zijn onderzocht

aan de hand van vier kaartreeksen: (1) gereduceerd

kadaster; (2) Dépôt de la Guerre versie 2; (3) Dépôt

de la Guerre versie 3 en (4) MGI 1960. De manuele

methode is de efficiëntste wanneer men rekening

houdt met de kwaliteit en de tijdsinvestering.

De Ferrariskaart vertoont zeer sterke vervormin-

gen. Een bruikbare techniek om dit te corrigeren,

bestaat erin om eerst de scan te vectoriseren, ver-

volgens deze vectoriële laag te georefereren en ten

slotte een betrouwbaarheidskaart aan te maken.

contactpersonen: Thierry Onkelinx, Luc De 

Keersmaeker en Kris Vandekerkhove

Adviesverlening – dienstverlening aan derden –

internationale samenwerking

Het team beantwoordde verschillende vragen om

aaddvviieess van de administratie. Zo bezorgde het team

een advies rond het Vroenenbos, de gebiedsvisie

voor het Raspaillebos en een advies rond de

beschrijvende fiches en instandhoudingsdoelstel-

lingen van Natura 2000 boshabitats. 

Verschillende teamleden zetelen verder namens

het Instituut in verschillende aaddvviieessccoommmmiissssiieess en

raden: de adviescommissies bosreservaten, de

adviescommissies voor de Vlaamse kustreservaten,

Vlaamse natuurreservaten in Vlaams-Brabant, de

Vlaamse natuurreservaten in de bossfeer, de

Vlaamse Hoge Bosraad, VLACORO, Vlaamse Hoge

Raad voor Natuurbehoud, …

Verder geven we advies binnen de ssttuuuurrggrrooeeppeenn

van een vijftal onderzoeksprojecten.

OOpp  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  vvllaakk nemen we deel aan de EEUU--

CCOOSSTT--aaccttiiee  EE2277::  Protected forests in Europe: analy-

sis and harmonization. Het team levert ook de wor-

king-group leader van de werkgroep ‘internationale

beschermingsstatuten’. Van het EEuurrooppeessee  pprroojjeecctt

over nnaattuuuurrggeerriicchhtt  bbeehheeeerr  iinn  bbeeuukkeennbboosssseenn (NNaatt--

MMaann) woonden we de afsluitende conferentie bij.

Verder is het team ook vertegenwoordigd in de

internationale stuurgroep van het project PPRROO--

GGRREESSSS. Ons team zetelt ook in het Nederlands

team voor bosreservatenonderzoek. Het team

bbeeggeelleeiiddddee  in 2004 één aaffssttuuddeeeerrwweerrkk rond padde-

stoelen op dood hout van populier. 

Onder impuls van het team werd in 2004 verder

gewerkt aan het eeccoollooggiisscchh  bbeehheeeerr van de terrei-

nen in beheer bij het IInnssttiittuuuutt. Als afsluiter van het

project rond ecologisch waardevolle populieren-

bossen maakten we een film over duurzaam

beheer van populierenbossen. 

contactpersoon: Kris Vandekerkhove
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Detail betrouwbaarheidskaart met gegeo-

refereerd landgebruik Ferrariskaart

(omgeving Vrieselhof, Oelegem). 
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Het werkjaar omvat de resultaten van het eerste jaar

onderzoek van een nieuw vijfjarig kaderprogramma.

Hierin werden vijf kerntaken gedefinieerd. Naast onder-

zoek van de houtstructuur en de bepaling van de hout-

kwaliteit besteden we aandacht aan technologie en

interne en externe invloedsfactoren op de houtkwali-

teit. De resultaten uit dit onderzoek kunnen dan leiden

naar gerichte informatie voor beleidsondersteuning.

Ter ondersteuning van het vitaliteitsonderzoek in het

kader van de monitoring van Level II-plots in Wijnen-

dale en Halle (beuk), Ravels (Corsicaanse den) en

Brasschaat (grove den), voerden we een jaarringanaly-

se uit op verschillende bomen.

In een vijfjarige aanplanting van bijna 700 wilgenklo-

nen uit de basiscollectie (Salix alba, Salix fragilis en

Salix x rubens) maakte het Instituut een eerste selec-

tie van veelbelovende klonen. Het opzet was om para-

meters te definiëren die een vroegtijdige opsporing

van de houtkwaliteit toelaten om deze ook mee in

rekening te brengen in de veredeling. We stelden de

resultaten van dit onderzoek voor op het IPC congres

in Santiago, Chili. Ook het onderzoek rond de variatie

aan fysische houteigenschappen binnen het multiklo-

nale bestand, geveld in Grimminge, brachten we daar

naar voor.

Binnen het luik technologie werd in het kader van een

thesis ook aandacht besteed aan de thermische ver-

edeling van populierenhout. De resultaten duiden op

een grote potentie om de natuurlijke duurzaamheid te

verbeteren. Daarnaast startten we ook onderzoek op

naar de mogelijke productie van verlijmde spanten,

waarin zowel populier als kastanje centraal staan.

De link tussen de anatomische variabiliteit en het ont-

staan van watermerkziekte bij wilgen wordt verder uit-

gebreid. De houtstromen voor de hoofdboomsoorten

(beuk, eik, grove den en populier) werden verfijnd.

contactpersonen: Lieven De Boever (UGent)

en Boudewijn Michiels

Houtkwal i te i t  en
Houttechnologie
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De ForSite databank: vergelijkende studie van

de methodes voor koolstofbepaling 

De FFoorrSSiittee databank bevat fysico-chemische infor-

matie van 780 bodemprofielen verspreid over meer

dan 300 bosplots in heel Vlaanderen. De systemati-

sche analyse van deze bodemdatabank leidt tot (1)

een beter inzicht in de relaties tussen diverse

bodemvariabelen en (2) een referentiekader voor

de interpretatie van bosbodemgegevens. 

In het kader van het kkoooollssttooff--ggeerreellaatteeeerrdd  oonnddeerr--

zzooeekk bleek in de literatuur heel wat onduidelijkheid

en een beperkte standaardisatie te bestaan tussen

de verschillende methoden om koolstof en dus ook

organisch materiaal te bepalen. We vergeleken drie

methodes die gebruikt worden in ons labo: gloei-

verlies, de dichromaatmethode (Walkley en Black)

en de ‘total analyzer’ (TOC) methode.  

Dit onderzoek is zeer belangrijk voor de opmaak

van ccoonnssiisstteennttee  kkoooollssttooffddaattaabbaannkkeenn en betrouwba-

re vergelijking met meetreeksen uit het verleden.

Zo bleek de originele Walkley en Black-methode in

vergelijking met TOC minder koolstof te oxideren in

bosbodems dan in akker- en weilandbodems.

Bovendien bleek de standaard aangenomen correc-

tiefactor niet toepasbaar voor onze labocondities

en type stalen. Moeilijk oxideerbare aggregaten

bestaande uit klei-humuscomplexen en hhoouuttss--

kkoooollppaarrttiikkeellss aanwezig in bosbodems zijn hiervoor

wellicht de verklaring. 

Gloeiverlies bleek een betrouwbare methode voor

het bepalen van koolstof in strooisellagen en mits

correctie op basis van het kleigehalte, een goede

en vooral goedkope bepaling van koolstof in mine-

rale bodemstalen. Totaalanalyse blijft de referentie-

methode die ook in staat is lage concentraties

accuraat te meten, maar is 12x duurder dan gloei-

verlies.

Deze studie laat toe om de verschillende methodes

juister en efficiënter te gebruiken en verwerkings-

en beoordelingsfouten te wijten aan een specifieke

methodologie te vermijden.

contactpersoon: Bruno De Vos
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Inerte houtskoolpartikels in bos-

bodems worden slechts in geringe

mate gemeten door de Walkley en

Black koolstofmethode.

De standplaats kan gedefinieerd worden als het ruim-

telijk kader waarbinnen de ecologische processen van

het bosecosysteem zich afspelen. Het standplaatson-

derzoek bestudeert de relatie tussen abiotische en

biotische ecosysteemcompartimenten en legt zich in

het bijzonder toe op de analyse van ruimtelijk gebon-

den standplaatsfactoren die een effect hebben op de

groei en de ontwikkeling van bomen en bosbestanden. 

In 2004 werden de effecten van bodemcompactie

grondig bestudeerd in het onderzoek naar de natuur-

lijke verjongingsmogelijkheden in het Zoniënwoud. Dit

onderzoek liep over vijf groeijaren (2000-2004) en

werd afgerond met een colloquium en een terreinex-

cursie.

In opdracht van AWZ breidden we het onderzoek op

baggergronden verder uit en inventariseerden we de

bodemkwaliteit van overstromingsgebieden. Hiermee

proberen we mogelijke effecten van aanwezige

bodemverontreiniging op (bos)ecosystemen in te

schatten en adviezen te formuleren voor beheer en

beleid.

In het kader van bosuitbreiding werd door ons team

relevant en praktisch onderzoek verricht ter onder-

steuning van (her)bebossingsinitiatieven. Het

Technisch Onderzoek BosUitbreiding (TOBU) kwam in

2004 op kruissnelheid. We onderzochten nieuwe te

bebossen terreinen en gaven op basis daarvan advies

over terreinvoorbereiding en soortensamenstelling. 

Ook op Europees niveau was ons team actief. In het

bijzonder als ‘Forest Soil Coordinating Centre (FSCC)’

bij de organisatie van internationale vergaderingen en

het ondersteunen van de Europese Commissie bij het

voorbereiden van een tweede Europese bosbodemin-

ventarisatie binnen het Forest Focus programma.

STANDPL A ATSONDERZOEK
EN BOSUITBREIDING
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Onderzoek naar de bodemkwaliteit van bagger-

gronden en overstromingsgebieden

Baggergronden of tteerrrreessttrriisscchhee  sseeddiimmeennttbbooddeemmss

zijn bodems die zich gevormd hebben in een laag

sediment. Dit sediment kan zowel door de mens

aan land gebracht zijn (storten van onderhouds-

baggerspecie) of werd spontaan door de rivier

afgezet bij overstromingen. Volgens deze definitie

kunnen overstromingsgebieden waar sedimenten

afgezet worden, ook als baggergronden

beschouwd worden.

Voor het deel van de Zeeschelde stroomopwaarts

van de Durmemonding onderzochten we de bo-

demkwaliteit en -karakteristieken van de AA--hhoorrii--

zzoonntt, de bovenste minerale laag van de bodem

aangerijkt met organisch materiaal. Dit gebeurde

voor een aantal schorren, gecontroleerde overstro-

mingsgebieden  en potentiële overstromingsgebie-

den. De aanrijking met metalen is het hoogst voor

de gecontroleerde overstromingsgebieden, iets

minder uitgesproken voor de schorren, en het

laagst voor de potentiële overstromingsgebieden.

Dit beeld kan niet zomaar verklaard worden door

het gebruik als gecontroleerd overstromingsge-

bied: de 2 gecontroleerde overstromingsgebieden

met de hoogste metaalconcentraties zijn recent

ingepolderde schorren, waar de overstromingsfre-

quentie sterk verminderd is t.o.v. de andere schor-

ren. De aanrijking met metalen bij overstromings-

gebieden kan ook het gevolg zijn van menselijk

ingrijpen: het bbeevvllooeeiieenn  vvaann  ddee  aalllluuvviiaallee  bbooddeemmss

tijdens de winter was vroeger een courante land-

bouwpraktijk, die ook tot afzetting van verontrei-

nigde sedimenten kan leiden.

Bij een aantal zoetwaterschorren onderzochten we

de cadmium- en zinkconcentraties in bladeren van

wilgen en populier. De bladconcentraties bij schiet-

wilg bijvoorbeeld bleken niet verhoogd op zoetwa-

terschorren t.o.v. de referentielocaties, en waren

merkelijk lager dan de bladconcentraties op veront-

reinigde baggerstortterreinen met een gelijkaardige

bodemverontreiniging. Mogelijk leidt de vrij natte

bodemsituatie op de zoetwaterschorren in combina-

tie met een sterk bufferend vermogen door de aan-

wezigheid van grote hoeveelheden carbonaten tot

een lagere beschikbaarheid van deze metalen.

contactpersoon: Bart Vandecasteele
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Relatie tussen de zwavelconcentratie en

het percentage totale organische koolstof

(TOC) voor de schorren (schor), gecon-

troleerde overstromingsgebieden (GOG) en

potentiële overstromingsgebieden (POG)

tussen Wetteren en de Durmemonding.

Goed beheer door een populierenboer.
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Populierenteelt en korte-omloophout voor

energieproductie in Vlaanderen

Het aantal nieuwe aanplantingen met ppooppuulliieerr in

Vlaanderen loopt sterk terug. KKoorrttee--oommlloooopphhoouutt

vvoooorr  eenneerrggiiee is een teelt die in Vlaanderen haast

niet voorkomt. Dit project i.o.v. AMINAL, afd. Bos &

Groen wil de kknneellppuunntteenn van deze beide bosbouw-

vormen inventariseren en analyseren.

Een belangrijke barrière betreft het jjuurriiddiisscchh  kkaaddeerr.

Populierenteelt wordt vaak beschouwd als een

bebossingvorm die niet te verzoenen valt met

bepaalde natuurwaarden. Aanplantingen met

populier worden geweerd uit de gebieden van de

natuurlijke structuur van Vlaanderen (VEN en

IVON). Er heerst onduidelijkheid doordat de

natuurrichtplannen niet volledig zijn vastgelegd.

Maar de Criteria Duurzaam Bosbeheer, die van toe-

passing zijn in VEN-gebieden, bevatten indicatoren

die de populierenteelt regelen en mogelijk maken.

Korte-omloophout voor energie is nog steeds te

beschouwen als ‘bos’ en valt daardoor onder de

regelgeving van het Bosdecreet. Deze juridische

omkadering belet dat de teelt op een efficiënte

wijze kan beheerd worden en door de korte om-

looptijd is zij ook van alle subsidieondersteuning

uitgesloten.

Een andere hinderpaal is ddee  eeccoonnoommiisscchhee  rreennttaabbiillii--

tteeiitt. Populierenteelt behaalt een rentabiliteit die op

bepaalde gronden vergelijkbaar is met akkerbouw.

De lange rotatietijd en de daaruit volgende lange

investeringstermijn maken de financiële inspanning

evenwel zwaar. Korte-omloophout voor energie is

momenteel geen rendabele activiteit. De huidige

prijszetting van de chips is net voldoende om de

kostprijs te dekken. Deze teelt kan slechts haar

plaats in het aanbod van hernieuwbare energie-

bronnen innemen indien ze ondersteund wordt

door een eerlijk subsidieniveau en indien een rede-

lijk marktgebeuren de prijs opwaardeert.

Populierenteelt is niet overal even goed bekend en

heeft bovendien af te rekenen met hardnekkige

vooroordelen. Interviews bij populierenboeren heb-

ben veel verhelderd over de mogelijkheden van het

populierenbedrijf. Ook excursies brachten heel wat

mensen meer inzicht bij over de ecologische poten-

ties van de populier.

contactpersoon: Linda Meiresonne

TOBU: Advies op maat bij bosuitbreiding

BBoossuuiittbbrreeiiddiinngg  oopp  llaannddbboouuwwggrroonnddeenn is niet altijd

evident, zodat de boswachter bij het bestellen van

plantgoed soms voor een moeilijke keuze staat.

Het TOBU-project (Technisch Onderzoek Bosuit-

breiding) geeft gericht advies aan AMINAL, afd.

Bos & Groen voor het bebossen van landbouw-

gronden. Elke boswachter kan dus bij ons terecht

voor technische ondersteuning. Wij voeren een

praktijkgericht terreinonderzoek uit, dat op korte

termijn de specifieke noden van de buitendiensten

kan beantwoorden. We houden rekening met

bodemeigenschappen zoals textuur, pH, drainage

en bodemverdichting. We raadplegen vooraf ook

relevante GIS-kaarten met informatie over de

geschiedenis van het landgebruik, de Biologische

Waarderingskaart, het Vlaams Ecologisch Netwerk,

de Habitatrichtlijngebieden, enz.  Op basis hiervan

stellen we een vrijblijvend advies op met een be-

oordeling van de terreinsituatie, de noodzakelijke

terreinvoorbereiding en met vermelding van alle

geschikte hoofd- en nevenboomsoorten die voor

bebossing in aanmerking komen.  

Voor de najaarsbeplantingen van 2004 heeft het

TOBU-team adviezen geleverd aan de houtvesterijen

Groenendaal (Kravaalbos), Antwerpen (Cleydael- en

Coolhembos), Brugge (Preshoekbos) en Gent

(Everslaarbos en Hooggoed) voor het bebossen van

oonnggeevveeeerr  2288  hhaa  llaannddbboouuwwggrroonndd.  Meer dan de helft

wordt bebost in het kader van Kom Op Tegen

Kanker. Het TOBU-advies was dus in 2004 een bruik-

baar, snel en praktijkgericht instrument voor de bos-

wachter bij het opstellen en uitvoeren van bebos-

singsplannen in het kader van bosuitbreiding.

contactpersonen: Jürgen Samyn, Tom 

Lauwaerts en Bruno De Vos
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Terreinmetingen en bodemstaal-

names voor het opstellen van een

advies bij bosuitbreiding.
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Forest Soil Co-Ordinating Centre 

Tussen 1993 en 1997 werd in het kader van het EU-

programma inzake bosbescherming en UUNN//EECCEE  IICCPP

FFoorreessttss, een eerste inventaris van de toestand van

de bosbodems opgemaakt. Tien jaar later herhalen

we deze inventaris om eventuele wijzigingen in de

bodemeigenschappen onder invloed van atmosferi-

sche depositie vast te stellen. Naast data over bos-

bescherming, zal deze inventaris informatie bevat-

ten die ook bruikbaar is voor andere internationale

milieudoelstellingen, zoals de studie van de kli-

maatsverandering en het ontwikkelen van duur-

zaam bosbeheer.

Met het oog op de geplande tweede Europese

inventarisatie in 2006-2007 concentreerde het

Forest Soil Co-Ordinating Centre (FSCC) zich op (1)

het testen van bodemstaalname en laboratoriuma-

nalyses volgens de FSCC handleiding op een aantal

Vlaamse proefvlakken; (2) de verbetering van de

kwaliteitsbewaking van laboratoriumanalyses en

(3) de uitwerking van een EU projectvoorstel voor

het opstarten van de tweede inventarisatie. 

In zijn werking wordt FSCC geleid door het FFoorreesstt

SSooiill  EExxppeerrtt  PPaanneell dat op 29 en 30 november 2004

in Brussel samenkwam. FSCC legde aan de 38 bos-

bodemexperten uit 22 Europese landen de strate-

gie voor de kwaliteitsbewaking voor en verdere

actiepunten werden gedefinieerd. Meer informatie

in verband met de activiteiten van het expert panel

en het FSCC kan je raadplegen op de websites

wwwwww..iiccpp--ffoorreessttss..oorrgg//EEPPssooiill..hhttmm en wwwwww..iibbww..vvllaaaann--

ddeerreenn..bbee//ffsscccc//.

contactpersoon: Nathalie Cools

Uitbouw van een bodemstaalname-archief

In de kelderruimte van het nieuwe gebouw in de

Gaverstraat 35 werd een bbooddeemmssttaaaallnnaammeeaarrcchhiieeff

ingericht. Goed gedocumenteerde bodemstalen

van bosbodems en baggergronden werden er

gestockeerd volgens een geïnformatiseerd sys-

teem. 

Momenteel zijn meer dan 99000000  mmoonnsstteerrss gestoc-

keerd: 3085 stalen van het ForSite meetnet, 2276

stalen van experimentele bosplots, 790 strooisel-

stalen en 3200 stalen van baggergronden. Het is de

bedoeling dat ook alle bodemstalen van de

Vlaamse bosreservaten worden opgenomen. Voor

alle stalen zijn de coördinaten bekend van de mon-

sternameplaats en de staalnamediepte en/of -hori-

zont.

De luchtdroge en gehomogeniseerde stalen wor-

den afgesloten en donker gestockeerd in zwarte

polypropyleen doosjes. De ccaappaacciitteeiitt van het

archief is 2255000000  ssttaalleenn.

De iinnffoorrmmaattiiee--iinnhhoouudd van bodemstalen is bijzonder

hoog. Veel fysische en chemische variabelen kun-

nen na lange bewaring nog steeds accuraat worden

bepaald. Een archief is derhalve buitengewoon

belangrijk voor (1) meting van bijkomende variabe-

len; (2) hermeting ter calibratie of intercalibratie

van labotoestellen en (3) optimaliseren van labo-

methodes.

De stalen kunnen ter beschikking worden gesteld

voor studies over mineralogie, microscopie, paly-

nologie, palaeobotanie, spectrofotometrie, analyti-

sche bodemchemie, enz.

Gerichte selectie van stalen laat toe nieuwe onder-

zoeksvragen snel te beantwoorden zonder bijko-

mend terreinwerk en met maximale benutting van

gedane inspanningen.  

contactpersoon: Bruno De Vos
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Testen van de methodologie voor staal-

name van bosbodems op het terrein.

Duizenden monsters uit Vlaamse bos-

bodems werden opgesloten in deze

geëtiketteerde doosjes.
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Studies in het Zoniënwoud: afronding van het

project ‘Natuurlijke Verjonging’

Sinds de zomer van 2000 verrichtten we in het

Zoniënwoud onderzoek naar natuurlijke verjonging

van beuk. Jaarlijks onderzochten we bij vijftig moe-

derbomen de nutriëntenstatus in de bladval, de

zaadzetting en –kieming en het overleven van de

zaailingen. Bij het afsluiten van het groeiseizoen

2004 verkregen we een uunniieekkee  mmeeeettrreeeekkss van vijf

jaar. In die periode traden 3 goede zaadjaren op:

2000, 2002 en 2004.

In 2004 werd grondiger gekeken naar de jaarevolu-

tie van de vochthuishouding en de ppoorroossiitteeiitt van

de Zoniënbodem. Zo werd vastgesteld dat de

macro-poriën (> 100 µm) die instaan voor de drai-

nage en verluchting van de bodem minder dan 10%

van het bodemvolume (0-30 cm diepte) innemen.

Oppervlakkige bbooddeemmbbeewweerrkkiinngg met aangepaste

machines en op een geschikt tijdstip vveerrdduubbbbeelleenn

ddee  mmaaccrroo--ppoorroossiitteeiitt en maken de groei van beu-

kenzaailingen en natuurlijke verjonging opnieuw

mogelijk. Zonder menselijke ingreep is dit onmoge-

lijk. 

Via een ccoollllooqquuiiuumm met internationale sprekers en

een terreinexcursie maakten we de resultaten

bekend aan een gespecialiseerd publiek. Het edu-

catief centrum Inverde is gestart met het ontwikke-

len van technische fiches voor bosbeheer.

Verspreiding van de resultaten naar een breder

publiek verloopt via de website: 

www.zonienwoud.be.

Dankzij de goede zaadzetting in 2004 konden we 3

praktijkproeven uitvoeren op basis van de verwor-

ven inzichten. Dit is een eerste stap in de concrete

praktijkimplementatie van het onderzoek. 

Het Instituut dankt het Fonds Generale

Maatschappij van België en de Koning

Boudewijnstichting voor de financiële steun en de

vruchtbare en aangename samenwerking. 

contactpersonen: Bruno De Vos (stand-

plaatsfactoren) en Beatrijs Van der Aa (bos-

behandeling)
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De bosbeheerders van Zoniën kijken toe: jonge beuken in de

observatieproefvlakken overleven dankzij specifieke ingrepen.
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Standplaatskarakterisatie bij het onderzoek

naar de watermerkziekte bij knotwilgen

Begin 2002 werd een onderzoeksproject gestart

om de oorzaken van het optreden van watermerk-

ziekte bij knotwilgen te onderzoeken. Deze ziekte

wordt veroorzaakt door de bbaacctteerriiee  BBrreennnneerriiaa  ssaallii--

cciiss. De uitvoering van het project gebeurt in multi-

disciplinair verband door onderzoekers van CLO,

IBW en UGent. Het team standplaatsonderzoek

draagt bij door fysico-chemische bodemanalyse en

de chemische analyse van bladstalen. 

Eind augustus 2004 onderzochten we de bladsa-

menstelling van gezonde en aangetaste bomen

opnieuw. Bijkomend screenden we een kunstmati-

ge infectieproef van het Instituut met een groot

aantal wilgenklonen (van de soorten Salix alba, S.

fragilis en S. x rubens). We deden ook bladanalyses

bij een bemestingsproef uitgevoerd door het CLO.

De resultaten van de infectieproef tonen voor Salix

alba een sterk positief verband tussen het stikstof-

gehalte in het blad én symptomen (taksterfte

kroon) van Brenneria. Dit is echter niet het geval

voor Salix fragilis, wat wijst op soortspecifieke ver-

schillen tussen beide. Bij aangetaste S. alba-klo-

nen is naast stikstof ook het kaliumgehalte bedui-

dend hoger, en het calcium- en magnesiumgehalte

lager. Bij S. fragilis-klonen is enkel het magnesium-

gehalte lager. Het magnesiumgehalte blijkt dan

ook de beste indicator te zijn voor de aantastings-

graad. Het is echter nog onduidelijk of de gewijzig-

de bladconcentraties oorzaak of gevolg zijn van de

aantasting. 

Uit de bemestingsproef bleek ook dat na toedie-

ning van stikstof, het gehalte aan stikstof, fosfor en

kalium steeg, maar het gehalte aan calcium en

magnesium in het blad sterk daalde. We stelden dit

antagonisme ook vast op het terrein.

contactpersoon: Bruno De Vos
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Wilg met symptomen van watermerkziekte: welke

informatie levert een bladanalyse van de resterende

groene bladeren? (Foto: Pierre Van Peteghem)
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Visbestandopnames in het kader van het meet-

net zoetwatervis

HHeett  mmeeeettnneett  zzooeettwwaatteerrvviiss  bestudeert de visstand

op ongeveer 800 plaatsen in Vlaanderen. Doel van

dit meetnet is een aantal zorgvuldig geselecteerde

meetplaatsen regelmatig te bemonsteren om zo

temporele trends in visbestanden vast te stellen.

In 2004 werden 138 plaatsen op waterlopen, drie

kanalen en vijf stilstaande wateren bemonsterd.

Van de grotere rivieren in Vlaanderen werden voor

het eerst de Durme en de Rupel bemonsterd. Beide

getijdenrivieren maken deel uit van het Schelde-

estuarium. Ze zijn ernstig verstoord tengevolge van

rechttrekking, indijking en het aanbrengen van

oeverversterkingen. Daarnaast is de Rupel berucht

voor zijn slechte waterkwaliteit door het inkomen-

de Zennewater.

In april 2004 voerden we gedurende vier opeenvol-

gende dagen visbestandopnames uit op deze rivie-

ren. Op elke staalnameplaats (drie per rivier) wer-

den twee dubbele schietfuiken geplaatst tijdens

laagtij. De volgende dag, bij laag tij, werden deze

fuiken leeggemaakt en uit het water genomen.

In de DDuurrmmee werden 13 soorten gevangen: baars,

blankvoorn, giebel, bittervoorn, brakwatergrondel,

kolblei, bot, driedoornige stekelbaars, paling, pos,

rietvoorn, vetje en blauwbandgrondel. Op een loca-

tie werden exemplaren van het trachurus-type (ana-

drome trekpopulatie) van driedoornige stekelbaars

gevangen. De visfauna in de Durme heeft naast

bovenvermelde impacten ook veel te lijden van

baggeractiviteiten en verontreiniging.

In de RRuuppeell hadden we geen vissen verwacht en

toch haalden we zeven soorten boven, namelijk

baars, blankvoorn, giebel, bittervoorn, winde, brak-

watergrondel en kolblei. Zoals op de Durme was

het aantal gevangen individuen in de Rupel laag:

54 specimens. De aanwezigheid van vissen in de

Rupel is opmerkelijk gezien de slechte waterkwali-

teit. Het kan natuurlijk dat deze vissen meege-

spoeld waren met het zeer sterk opkomend tij.

Verder onderzoek zal dat eventueel uitwijzen.

De gegevens van 2004 zijn beschikbaar in rappor-

ten, die u kan downloaden op onze website. De

resultaten zullen ook worden opgenomen in het

jaarrapport 2004 van VMM.

contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne, 

Jan Breine en Claude Belpaire
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Het vispopulatie-onderzoek richt zich op de kennis van

de actuele visstand van de Vlaamse oppervlaktewa-

ters, de verspreiding van soorten inclusief niet-

inheemse en bedreigde soorten, de evolutie van de

toestand en het begrijpen van de factoren die deze

verspreiding beïnvloeden.

Vispopulat ie-onderzoek

Fuiken uitzetten in de Rupel
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Databank V.I.S. (Vis Informatie Systeem)

In 2001 startten we met het project VV..II..SS..  ((VViiss

IInnffoorrmmaattiiee  SSyysstteeeemm)). Dit project heeft als doel alle

gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten,

visindexen en herbepotingen in Vlaanderen te ver-

zamelen in een databank. De firma Hemmis maakte

in opdracht van het Milieu Management Informatie

Systeem (MMIS) en het Instituut een functionele en

technische analyse van dit project.

In 2004 gebeurde de implementatie van de invoer-

module van V.I.S. en werd de applicatie grondig

getest. Tevens werd de conversie van de gegevens

uit de deeldatabanken uitgevoerd. Door uitvoerig

testen probeerden de belangrijkste toekomstige

gebruikers van V.I.S. het informatiesysteem te opti-

maliseren. Aan de hand van de opmerkingen tij-

dens de testfase werd een nieuwe, gebruiksvrien-

delijke versie van de toepassing ontwikkeld.

We startten ook met de bouw van een rapporte-

ringsmodule die het mogelijk zal maken om de vis-

gegevens in een tabelrapport of een grafiek op te

vragen.  Vanaf midden 2005 zal het Vis Informatie

Systeem (zowel invoer- als rapportagemodule) te

gebruiken zijn via het Internet.  De gewone gebrui-

ker zal een grote hoeveelheid informatie over vis-

sen en visbestanden ter beschikking krijgen, terwijl

de professionele gebruiker een krachtige applicatie

heeft om gegevens in te voeren, te beheren en te

verwerken.

contactpersoon: Hugo Verreycken
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Het logo van V.I.S.

Inrichtingsplan voor de Kallemoeie-

Papelenvijver
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Visserijbiologisch onderzoek en de inrichting

van de Kallemoeie-Papelenvijver in Nazareth

De Kallemoeie-Papelenvijver (24 ha) wordt momen-

teel ingericht als bergingsplaats voor het storten

van baggerspecie. De werken gebeuren in opdracht

van de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en

Zeekanaal NV. Aangezien het de bedoeling is om

verontreinigde bbaaggggeerrssppeecciiee te storten moeten bij

de inrichting specifieke beschermingsmaatregelen

voorzien worden. De berging zal mogelijk een

invloed hebben op de vispopulatie en de versprei-

ding van micropolluenten in biota en meer speci-

fiek in vissen.  Na de berging zal deze vijver als

natuurgebied worden ingericht.

In 2004 werd gestart met de inrichting en rondom

de vijver werd onder het maaiveld een cement-ben-

tonietscherm aangebracht. Intussen voerden we een

vviisssseerriijjbbiioollooggiisscchhee  ssttuuddiiee uit naar de actuele vis-

stand en een analyse naar het huidige gehalte aan

eventuele verontreinigende stoffen in de vissen.

Hiermee willen we de actuele situatie in beeld bren-

gen om in de toekomst de impact van de bergings-

activiteiten op de aquatische biologie en in het bij-

zonder op de visstand goed te kunnen opvolgen.

Na het beëindigen van de bergingsactiviteiten zal

het gebied de eindbestemming natuurgebied krij-

gen, hiertoe werd door het Instituut een iinnrriicchh--

ttiinnggssppllaann ontwikkeld.

contactpersoon: Ilse Simoens

Paling

In 2004 startte de Europese Commissie met de

voorbereiding van een Europees beheersplan ter

bescherming van de paling. Hiertoe werd er een

overleg georganiseerd waar alle lidstaten maar ook

de verschillende betrokken sectoren (aquacultuur,

visserij, hengelsport) uitgenodigd werden. Het

Instituut werd als expert in deze onderhandelingen

betrokken. Naast regulatie van de beroepsvisserij

op de verschillende levensstadia van de soort

(glasaal, gele paling, zilverpaling), wordt er

gedacht aan een actieplan over algemene hhaabbiittaatt--

vveerrbbeetteerreennddee  mmaaaattrreeggeelleenn, zoals het bevorderen

van de migratiemogelijkheden zowel in stroomop-

waartse als - afwaartse zin.

Intussen blijft de rekrutering van de paling op een

historisch dieptepunt. Het aantal mmiiggrreerreennddee  ggllaass--

aaaallttjjeess gevangen in Nieuwpoort was ook dit jaar

bedroevend laag. Slechts 381 gram glasaal werd

gevangen wat het laagste cijfer is sinds de start

van de monitoring in 1964.

Het Instituut maakte in opdracht van AMINAL, afd.

Bos en Groen een voorstel ter voorbereiding van

een TWOL-studie over het opstellen van een

Vlaams soortbeschermingsplan voor de paling. Dit

omvat onder meer: het bundelen van alle bestaan-

de informatie omtrent de stocks in Vlaanderen, het

aangeven van de lacunes in kennis, de voorberei-

ding van de informatie gevraagd in de Europese

beleidsvoorbereidende werkgroepen en het voor-

stellen van eeeenn  rriivviieerrbbeekkkkeennggeerriicchhtt  bbeehheeeerrppllaann. 

contactpersoon: Claude Belpaire
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Een tekening van de Europese

paling, van Houghton uit het boek

British Fresh-water Fishes uit 1884
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Adviesverlening en dienstverlening aan derden

Het Instituut is het aanspreekpunt voor vragen in

verband met visbestanden. Op die manier komen

er heel wat parlementaire vragen bij ons terecht.

Op vraag van de minister werd in 2004 heel wat tijd

besteed aan adviezen omtrent de waterkwaliteit en

het visbestand van de Nete, de Dender, de IJzer, de

Demer in Tongeren, het Zeekanaal, de Zuid-

Willemsvaart en het Albertkanaal.

Daarnaast nemen we deel aan tal van stuurgroepen

en commissies in opdracht van de Vlaamse Over-

heid en geven we informatie en advies aan diverse

doelgroepen. Verschillende instanties (VMM, VLM,

universiteiten, Aquafin, de Provinciale Visserijcom-

misies, gemeentebesturen, bekkencomités, regio-

nale landschappen, natuurinrichtingsprojecten, lan-

dinrichtingsprojecten, natuurverenigingen, studie-

bureaus, AMINAL afd. Bos en Groen en afd. Natuur,

IN, de Bodemkundige Dienst van België en VLIZ)

vragen naar gegevens omtrent de visstand van spe-

cifieke plaatsen of naar de toestand van een welbe-

paalde soort in Vlaanderen. Ook internationale vra-

gen rond de aanwezige vispopulaties werden

beantwoord. Verder werkten we mee aan educatie,

sensibilisatie en thesisbegeleiding.
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De visindex als instrument voor het meten van

de biotische integriteit van de Vlaamse binnen-

wateren

De visindex is een maat voor de ecologische status

van de bemonsterde locaties. Deze indicator vol-

doet aan de rapporteringsverplichtingen van de

Europese KKaaddeerrrriicchhttlliijjnn  WWaatteerr en laat toe om

trends te bepalen in de ecologische kwaliteit van

oppervlaktewaters. Naast de soortenevolutie

beschrijft de visindex immers ook de trend in de

visgemeenschappen.

We berekenden de visindex aan de hand van resul-

taten van afvissingen op de locaties van het meet-

net die bemonsterd werden in 2004 (zie Vispopu-

latie-onderzoek). Voor deze locaties vergeleken we

de scores met resultaten van vorige campagnes.

Voor de zoetwatergetijdenrivieren Rupel en Durme

is er nog geen index ontwikkeld.

Nadat in 2003 de hoofdstromen in Vlaanderen wer-

den geëvalueerd, bestudeerden we in 2004 de

stroomopwaarts gelegen trajecten. Niettegen-

staande er in vergelijking met vorige staalnames

geen grote verschuivingen optreden in de soorten-

trends, verbetert de index toch naar een mmaattiiggee

kkwwaalliitteeiitt. De doelstelling van de Europese Kader-

richtlijn Water is echter nog ver verwijderd. Slechts

één punt van het meetnet, meer bepaald de Bos-

beek in het Maasbekken, bereikte een goede kwali-

teit. Het is belangrijk dat er concreet acties worden

genomen om de ecologische kwaliteit van de

waterlopen in Vlaanderen te verbeteren.

De resultaten van de visindex zijn opgenomen in de

rapporten van de visbestandopnames van de ver-

schillende waterlopen. We publiceerden ook een

artikel in Hydrobiologia.

contactpersonen: Jan Breine en 

Claude Belpaire

Binnen dit thema doen we onderzoek naar het gebruik

van vissen bij het evalueren van de ecologische kwali-

teit van oppervlaktewaters.

De aan- of afwezigheid van bepaalde vissoorten geeft

een indicatie over de kwaliteit van de aquatische habi-

tat op die plaats. Het is dit gegeven dat gebruikt wordt

bij de ontwikkeling van de Index voor Biotische

Integriteit of vviissiinnddeexx.

Door het bepalen van de hoeveelheden toxische stof-

fen in vissen krijgen we een beeld van de concentra-

ties van deze polluenten in ons milieu en dit geeft

informatie over eventuele risico’s voor consumptie. In

dit kader werd een ppaalliinnggppoolllluueenntteennmmeeeettnneett ontwik-

keld. Dit meetnet bestaat uit ongeveer 300 meetplaat-

sen waar regelmatig stalen genomen worden. Bij deze

stalen wordt de hoeveelheid verontreinigende stoffen

in het spierweefsel van paling bepaald.

Vis-  en  mi l ieu-
kwal i te i t

De Bruinbeek wordt wadend afgevist.
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Internationaal visindexonderzoek

Het internationaal visindexonderzoek, gefinancierd

door de EU in het kader van het EEuurrooppeessee  vviijjffddee

KKaaddeerrpprrooggrraammmmaa,, startte op 1 januari 2002 en

werd beëindigd in oktober 2004. Het onderzoek

werd gestuurd door het Departement Hydrobio-

logie van de universiteit van Wenen. 24 partners uit

13 Europese landen werkten samen aan de realisa-

tie van het project.

De doelstelling van dit project was het oonnttwwiikkkkeelleenn,,

eevvaalluueerreenn  eenn  iimmpplleemmeenntteerreenn  vvaann  eeeenn  nniieeuuwwee  mmeetthhoo--

ddee gebaseerd op vissen om de ecologische status

van rivieren over heel Europa te beoordelen. Dit pro-

ject vormde een bijdrage tot het invullen van de ver-

eisten gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water.

Het project bevatte 14 werkpakketten (WP). De eer-

ste 9 werkpakketten werden in 2002 en 2003 afge-

werkt. In werkpakket 10 werden de nieuw ontwik-

kelde Europese indices geëvalueerd door vergelij-

king met bestaande lokale indices. Werkpakket 11

leverde de nodige feedback over de toepasbaar-

heid van de nieuwe indices. Een softwarepakket

werd ontwikkeld en getoetst (WP12). In WP13

schreven we een handleiding voor deze software.

Verder werken we aan een boek waarin de beko-

men resultaten helder weergegeven worden.

U kan de resultaten raadplegen op de FAME websi-

te: http://fame.boku.ac.at. 

contactpersonen: Jan Breine en 

Ilse Simoens

Een referentie voor visgemeenschappen in de

waterlopen van het Brussels Gewest

In opdracht van het Brussels Instituut voor

Milieubeheer (BIM) voerden we een studie uit

waarbij voor de oppervlaktewaters in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest een mmaaaattllaatt werd ontwik-

keld op basis van het visbestand. Deze maatlat

beschrijft de referentie of het maximaal ecologisch

potentieel van de vissamenstelling per type water-

loop en voldoet aan de Kaderrichtlijn Water.

contactpersonen: Jan Breine en 

Claude Belpaire
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Een handleiding voor het

gebruik van de Index-software

is ter beschikking op de FAME

website.

De Woluwe heeft volgens de

nieuw ontwikkelde maatlat een

goed ecologisch potentieel.
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Een referentie voor visgemeenschappen in

Vlaamse oppervlaktewaters

In november 2004 werd in opdracht van de

Vlaamse Milieumaatschappij gestart met de ont-

wikkeling van een referentie voor visgemeenschap-

pen in Vlaamse oppervlaktewaters. Het hoofddoel

is voor elk type oppervlaktewater in Vlaanderen

een rreeffeerreennttiiee te beschrijven voor vissen. Voor elk

type waterloop verzamelden we gegevens en

maakten we een databank op.

contactpersonen: Ilse Simoens, Jan Breine 

en Paul Quataert

Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet

Het gehalte van polluenten in paling is - om ver-

schillende redenen - een goede iinnddiiccaattoorr voor de

immissietoestand en de historische vervuiling van

die polluenten in het milieu. Tevens kan dit in som-

mige gevallen op rriissiiccoo’’ss  vvoooorr  ccoonnssuummppttiiee duiden.

Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet ging reeds

van start in 1994. Standaard worden er tien

PCB–congeneren, acht pesticiden (uitgevoerd door

het Departement voor Zeevisserij, Oostende) en

negen zware metalen (uitgevoerd door het CODA,

Tervuren) geanalyseerd. 

In 2004 verzamelden we op 30 locaties palingen en

op vijf locaties roofvissen voor analyse van pollu-

enten. Omwille van budgettaire redenen konden

we slechts bij een beperkt aantal vissen, verzameld

in 2003, analyses uitvoeren in 2004.

De lijst met geanalyseerde stoffen werd in 2004

uitgebreid met perfluorooctaan sulfonzuur (PFOS),

metallothioneines (MT) en T3-T4-metingen.

contactpersonen: Geert Goemans en 

Claude Belpaire

45

Vis- en milieukwaliteit

Voor elk type oppervlaktewater

wordt een referentie bepaald.

Een paling is in zijn gele-palingstadi-

um, omwille van zijn sterk sedentair

karakter, een goede indicator voor

lokale vervuiling.
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Beleidsondersteuning en communicatie in ver-

band met het onderzoek rond polluenten in vis

Het polluentonderzoek in vis blijkt heel wat toepas-

singen te genereren op diverse beleidsniveau’s.

Het is dus noodzakelijk om ruim aandacht te

schenken aan het beantwoorden van specifieke

beleidsvragen en het ondersteunen van de beleids-

voorbereiding hieromtrent.

Het algemeen meeneemverbod voor paling en een

totaal vviissmmeeeenneeeemmvveerrbboodd op de zwaarst vervuilde

probleemsites werd reeds in 2002 uitgevaardigd bij

Ministeriële Besluiten. In 2004 werden hierrond nog

verschillende parlementaire vragen gesteld. Ook

gemeentes, bekkencomités, waterbeheerders en

provinciale visserijcommissies hadden gerichte vra-

gen rond de onderzoeksresultaten of vroegen nade-

re toelichtingen bij de onderzoeksrapporten, om

hiermee rekening te kunnen houden bij het opstel-

len van hun eigen lokale milieubeleidsplanning en –

communicatie. We halen hier slechts twee voorbeel-

den aan: (1) het terugvinden van DDT in onze biota

lijkt te wijzen op recent gebruik en (2) de zeer hoge

hoeveelheden van nieuwe producten zoals gebro-

meerde vlamvertragers die op sommige plaatsen in

vis worden aangetroffen wijzen op een nieuw, ern-

stig milieuprobleem dat dringende acties vereist.

In opdracht van de Hoge Gezondheidsraad werd

samen met de Vakgroep Maatschappelijke Gezond-

heidkunde van UGent een advies voorbereid rond

de mogelijke risico’s van palingconsumptie.

De hoge belasting van paling door vervuilende

stoffen is één van de mogelijke factoren die de ach-

teruitgang van de soort op wereldschaal zouden

kunnen verklaren. Op vraag van de Europese Com-

missie naar mogelijke soortherstelmaatregelen

werd dit probleem dan ook opgenomen in het

Belgische standpunt.

Er werd een nota gemaakt voor de Europese werk-

groepen van de Kaderrichtlijn Water om te wijzen

op het belang van het meten van polluenten in

paling bij het monitoren van milieugevaarlijke stof-

fen. Ook de directe gebruikers (o.a. de hengelaars)

hebben heel wat vragen waarop  geantwoord

wordt.

contactpersonen: Claude Belpaire en 

Geert Goemans

Adviesverlening en dienstverlening aan derden

We begeleidden het eindwerk van een stage-stu-

dent aan de Hogeschool Gent. De studie had als

titel: ‘De correlatie tussen de polluentenvracht van

paling (Anguilla anguilla) en andere roofvissen’ en

kaderde in het behalen van de titel van

Gegradueerde Landbouw- en Biotechnologie.

We begeleidden als co-promotor ook een thesis

van een licentiaatstudente aan de VUB. Het ging

om een vergelijkende studie van fytobenthos, vis-

sen en macrofyten in verschillende types waterlo-

pen in Vlaanderen. Sinds september 2004 begelei-

den we een student (K.U.Leuven) die als eindver-

handeling de index voor de zoetwatergetijderivie-

ren in Vlaanderen ontwikkelt.
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De vijf sterkst vervuilde waters in Vlaanderen waar er een

algemeen meeneemverbod voor alle vissen is uitgevaardigd

tot eind 2005.
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Databank Vismigratie te consulteren

op www.vismigratie.be.

Binnen het huidige milieu- en natuurbeleid spitst het

onderzoeksteam Biotoopherstel zijn activiteiten toe

op het behoud en herstel van de aquatische biotoop

in functie van de inheemse vissoorten. Twee aspecten

komen hierbij aan bod: vismigratie en habitatonder-

zoek. 

Het onderzoek rond vismigratie vormt momenteel het

belangrijkste luik binnen het thema biotoopherstel en

geeft een invulling aan de Beneluxbeschikking, die

vrije vismigratie vooropstelt voor alle vissoorten in

alle hydrografische bekkens van de Benelux tegen

2010. De resultaten van het onderzoek leveren belang-

rijke informatie voor het sturen en adviseren van sane-

ringsprojecten ter bevordering van vismigratie in

Vlaanderen.

Het habitatonderzoek naar geschiktheid, behoud en

herstel zit, omwille van personeelsgebrek, op een laag

pitje. De accenten binnen dit onderzoek liggen voorna-

melijk op natuurvriendelijk herstel van oevertrajecten

en het behoud en herstel van paaiplaatsen en aquati-

sche vegetatie. 

Het team Biotoopherstel heeft naast wetenschappelijk

onderzoek ook een belangrijke generieke taak binnen

de algemene ondersteuning. Deze taak omvat de

interne milieuzorg voor een aantal sites (Groenendaal

en Linkebeek) van het Instituut. 

Prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen

in het Vlaamse Gewest

Naar aanleiding van de Beschikking van de Benelux

inzake vismigratie moet migratie op alle waterlo-

pen in de Benelux voor alle vissoorten mogelijk zijn

tegen 2010. Met het stand-still principe in het ach-

terhoofd is het aangewezen de meest waardevolle

waterlopen eerst aan te pakken. Deze waardevolle

waterlopen werden met behulp van bestaande

beleidsdocumenten bepaald en met elkaar verbon-

den door middel van een aantal verbindingswater-

lopen. Samen resulteren zij in de prioriteitenlijst

van waterlopen voor vismigratie. Aan de hand hier-

van werd een pprriioorriitteeiitteennkkaaaarrtt opgemaakt die

opeenvolgend aan de verschillende bekkencomi-

tés, het CIW (voormalige VIWC) en het kabinet van

de bevoegde minister werd voorgelegd. De visie

omtrent het openmaken van een vviissmmiiggrraattiieenneett--

wweerrkk zal als een uitvoeringsbesluit aan het recent

goedgekeurde decreet integraal waterbeheer

gekoppeld worden. Uitwerking van de sanerings-

projecten op niveau van gemeentes, provincies en

het gewest is vanaf nu vereist. Het team biotoop-

herstel geeft advies bij de uitwerking van dergelij-

ke projecten.

Alle informatie rond prioriteitenkaart en vismigra-

tieknelpunten kan u vinden op www.vismigratie.be.

contactpersoon: Hilde Verbiest

Biotoopherstel
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Onderzoek naar de impact van menselijke

interventies op vispopulaties en het opheffen

van deze verstoringen

Dit project is een samenwerking tussen universitei-

ten en wetenschappelijke instellingen van Vlaan-

deren en Wallonië. Het heeft tot doel de invloed

van bouwwerken en herbepotingen op visgemeen-

schappen in te schatten en oplossingen te bieden

die, waar nodig, een effectieve remediëring toela-

ten. Het onderzoek gebeurt in drie stappen, name-

lijk (1) een beschrijvende veldstudie naar diversiteit

van vispopulaties in de omgeving van bouwwerken

die potentieel een obstructie vormen voor vismi-

gratie, (2) het bepalen van het zwem- en springver-

mogen van een groot aantal inheemse vissoorten

en (3) het vermogen nagaan van verschillende vis-

soorten om artificiële obstructies te overbruggen.

Rond dit laatste werd in 2004 op het Instituut on-

derzoek verricht met behulp van radiotelemetrie en

PIT-tagging.

Voor het radiotelemetrie-onderzoek werden een

twintigtal vissen (blankvoorn en kopvoorn) op de

Kleine en de Grote Nete uitgerust met een mmiinniiaa--

ttuuuurr--rraaddiioozzeennddeerr. Het dagelijks inmeten van de posi-

tie van die gezenderde vissen geeft een duidelijk

beeld van hun mobiliteit en paaimigratie. De mmiiggrraa--

ttiieeppaattrroonneenn in de Grote en Kleine Nete zijn voor de

bestudeerde soorten tijdens de meetperiode (voor-

jaar en zomer 2004) in grote lijnen gelijklopend. De

maximaal afgelegde afstanden per dag lopen op tot

4242 m stroomopwaarts en 8110 m stroomafwaarts,

afhankelijk van de afstand tussen twee opeenvol-

gende knelpunten op beide locaties. Op de Kleine

Nete werd via het telemetrisch onderzoek ook

getracht zicht te krijgen op de passeerbaarheid van

de vispassage in Herentals. Twee van de gezenderde

vissen zwommen de passage over. Verder onderzoek

met PIT-tags (2005) moet een beter zicht geven op

de effectiviteit van deze vispassage.

Met PIT-tags werd vismigratie doorheen twee

sifons, die de Kleine Nete onder het Netekanaal en

het Albertkanaal brengen, onderzocht. Deze sifons

zijn de eerste potentiële mmiiggrraattiiee--oobbssttaakkeellss voor

vissen die vanuit de Noordzee het Netebekken wil-

len opzwemmen. Wekelijkse bevissingen ter plaat-

se toonden migratie doorheen de sifons aan van 10

individuen van 9 soorten. 

contactpersonen: Caroline Geeraerts, 

Hilde Verbiest

Dienstverlening aan derden

Naast het eigenlijke wetenschappelijk onderzoek

volgden we stuurgroepen en werkgroepen op en

gaven we advies rond aanleg van vispassages,

paaiplaatsen, natuurvriendelijke oevertrajecten,

inplanting van hydro-elektriciteitcentrales… Ook

educatieve voordrachten en rondleidingen maakten

deel uit van de opdrachten in 2004.

Onder onze begeleiding werkt een student (K.U.

Leuven) aan een studie over de parameters die

bepalen of migratie voor vissoorten en -grootten al

dan niet kan plaatsvinden doorheen een sifon.
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Radiotelemetrisch onderzoek langs de Grote Nete in Meerhout.
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Dit thema richt zich in de eerste plaats op weten-

schappelijk onderzoek rond de populatiegenetica,

ecologie en voortplanting van inheemse, bedreigde

zoetwatervissoorten met de bedoeling bij te dragen

tot het in stand houden van deze soorten. Dit gebeurt

in het kader van het behoud en herstel van de biodi-

versiteit in Vlaanderen, één van de thema’s in het

milieubeleidsplan.

Daarnaast worden, in functie van de jaarlijkse herbe-

potingen door de Provinciale Visserijcommissies, een

aantal ecologisch interessante soorten gekweekt, die

sterk in aantal zijn afgenomen. Het gaat om soorten

zoals snoek, beekforel en kroeskarper die in

Vlaanderen weinig of niet gekweekt worden door de

private visteeltsector omwille van de lage rendabiliteit

(kannibalisme, trage groei, beperkte afzetmarkt).

Het team speelt ook een educatieve rol: scholen en

andere groepen kunnen kennis maken met het aquati-

sche milieu.

Onderzoek naar ecologie en voortplanting bij

enkele zeldzame of bedreigde inheemse vis-

soorten in functie van soortherstelprogramma’s

De laatste decennia gingen veel Vlaamse vissoor-

ten achteruit door verontreiniging en vernieling van

hun natuurlijke habitat. Een aantal soorten zijn

zelfs uitgestorven. De voorbije jaren verbeterde de

kwaliteit van de waterlopen aanzienlijk, maar voor

verschillende zeldzame en bedreigde vissoorten

zijn bijkomende maatregelen nodig om de overblij-

vende populaties terug te laten uitbreiden. Via

soortherstelprogramma’s, o.a. gesteund op de

kweek, proberen de bevoegde terreinbeheerders

het herstel van deze populaties te bevorderen. Het

onderzoekscentrum van het Instituut in Linkebeek

ontwikkelt en optimaliseert daarom teelttechnie-

ken voor deze soorten.

De kwabaal, de enige zoetwaterkabeljauw ter

wereld, is meer dan 20 jaar uitgestorven in Vlaan-

deren. Sinds 1999 loopt een studie om een herintro-

ductie van kwabaal in Vlaanderen voor te bereiden.

Het opstarten van de kweek was hiervan een

belangrijk onderdeel. Vanaf 2000 verliep de voort-

planting jaarlijks succesvol. In 2004 werd, via expe-

rimenten, de incubatietemperatuur bepaald waarbij

kwabaaleitjes het best ontwikkelen en ontluiken.

De serpeling en kopvoorn zijn stroomminnende

karperachtigen. Jaarlijks worden de restpopulaties

versterkt door uitzettingen. Sinds 2002 is het

onderzoekscentrum van het Instituut bezig met het

ontwikkelen en optimaliseren van de kweek. Tot nu

toe werd vooral aandacht besteed aan het effect

van stockeren en voederen van de kweekdieren op

de kwaliteit van eitjes, hom en nakomelingen ener-

zijds en aan het voederen van de larven tijdens hun

eerste levensweken anderzijds. In 2004 werd voor

serpeling het maternaal en paternaal effect van

voeder op de kwaliteit van hom en eitjes nagegaan.

Daarnaast werd ook een voederproef met serpeling-

larven uitgevoerd. Voor kopvoorn werden de oude

kweekdieren in 2004 vervangen door nieuwe jonge-

re dieren.

contactpersonen: Daniel De Charleroy en 

Alireza Shiri Harzevili
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behoud en  herstel  van
inheemse v issoor ten

Afstrijken van een kwabaalvrouwtje
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Genetische karakterisatie van natuurlijke en

kweekpopulaties van inheemse vissoorten

Veel inheemse vissoorten staan onder sterke antro-

pogene druk. In het kader van soortherstelpro-

gramma’s worden een aantal inheemse vissoorten

gekweekt en uitgezet om lokale populaties te

ondersteunen. Om een degelijk uitzettingsbeleid te

voeren is het belangrijk om een overzicht te heb-

ben van de aanwezige genetische diversiteit in

Vlaanderen. Op basis hiervan kunnen prioriteiten

gesteld worden in verband met de bescherming of

het herstel van bepaalde populaties en kan de aan-

wezigheid van verschillende genetische lijnen

gedetecteerd worden. Daarnaast is het ook nodig

om de kweekpopulaties genetisch te karakterise-

ren. Dit laat toe om geschikte genetische lijnen op

de juiste plaatsen uit te zetten en er over te waken

dat de uitgezette individuen een zo groot mogelijke

genetische diversiteit bezitten.

In samenwerking met de K.U.Leuven werd de gene-

tische structuur van snoekpopulaties onderzocht.

Er werden zowel natuurlijke populaties als kweek-

dieren onderzocht. De analyses toonden aan dat de

meeste snoekpopulaties autochtone populaties

zijn. Op enkele kwekerijen werden dieren van Oost-

Europese origine teruggevonden. Het is belangrijk

deze dieren niet te gebruiken voor herbepoting van

Vlaamse wateren.

Genetische analyse van een relictpopulatie van

rivierdonderpad uit het Demerbekken toonde aan

dat deze populatie gekenmerkt wordt door een

lage genetische diversiteit. Er werden echter enke-

le unieke genetische merkers voor Vlaanderen aan-

getroffen in deze populatie waardoor bescherming

van deze populatie prioritair is.

Verder werden een groot aantal kroeskarper- en

giebel-populaties bemonsterd (project in samen-

werking met K.U.Leuven). Er bestaat momenteel

onduidelijkheid over de reproductieve scheiding

tussen deze soorten in Vlaanderen. De aanwezig-

heid van morfologische tussenvormen wijst op een

mogelijke hybridisatie. Genetische en morfologi-

sche analyses zullen hierover uitsluitsel geven.

contactpersonen: Daniel De Charleroy  en

Koen De Gelas 

Ondersteuning van het herbepotingsbeleid

door middel van ecologisch verantwoorde en

kwaliteitsvolle kweekprogramma’s

Jaarlijks worden in Linkebeek een aantal ecologisch

interessante soorten gekweekt ter ondersteuning

van de soortherstelprogramma’s en de herbepotin-

gen op vraag van het Visserijfonds en AMINAL, afd.

Bos & Groen. Het gaat hier om soorten die in

Vlaanderen weinig of niet gekweekt worden omwil-

le van de lage rendabiliteit (kannibalisme, trage

groei, beperkte afzetmarkt,…) of omdat de vereiste

kennis er nog niet is. Bij de kweek wordt rekening

gehouden met de richtlijnen die voortvloeien uit

het populatiegenetisch onderzoek.

In 2004 werden 14500 éénzomerige en 456 kg

tweezomerige beekforellen gekweekt en geleverd

aan de provinciale visserijcommissies van Vlaams-

Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen.

Ook de kweek van kopvoorn verliep volledig vol-

gens wens. In het najaar werd 139 kg éénzomerige

kopvoorn geleverd voor uitzettingen. De kunstmati-

ge reproductie van serpeling verliep eveneens

goed. Door problemen in de opkweekvijvers van de

kwekerij in Lozen ging echter een groot deel van de

productie verloren. Uiteindelijk konden maar 3860

éénzomerige serpelingen uitgezet worden.

Daarnaast werden er ook andere vissoorten op

natuurlijke wijze geproduceerd waaronder 141 kg

éénjarige kroeskarper, 43 kg tweejarige kroeskar-

per, 49 kg éénjarige en 309 kg tweejarige zeelt. De

snoekkweek kon in 2004 niet doorgaan wegens

een gebrek aan financiële middelen.

contactpersonen: Daniel De Charleroy en 

Inne Vught
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De stand van het Instituut, samen met

AMINAL, afd. Bos en Groen, op de

Hunting-beurs in Gent.

Internationale overeenkomsten zoals de Conventie

over Biodiversiteit en het ontwerp Milieubeleids-plan

(2003 – 2007) benadrukken het belang van duurzaam

gebruik als instrument voor het behoud van de biodi-

versiteit. Voor wat wildsoorten betreft, spelen de

Wildbeheereenheden in Vlaanderen hierbij een

belangrijke rol. 

Binnen de afdeling Wildbeheer van het Instituut lopen

verschillende onderzoeken rond het monitoren van

afschot- en populatie-evoluties enerzijds, en het opti-

maliseren van de Wildbeheereenheden als instrument

voor het Vlaams wildbeheer anderzijds. 

Op basis van de geobserveerde trends en terreinwaar-

nemingen verlenen we adviezen in het kader van

jachtwetgeving, duurzaam gebruik, schadepreventie

en natuurbeheer. Dit gebeurt zowel op lokaal (wildbe-

heereenheid, gemeenten, provincies en natuurinrich-

tingsprojecten en ruilverkavelingen) als op regionaal

niveau (AMINAL, VLM en de diensten van de Minister

voor Leefmilieu en Natuur). Ook op internationaal

niveau (IUCN, Europese unie) zetelen we in verschil-

lende overlegfora rond duurzaam gebruik en het

behoud van de biodiversiteit.

Tot slot zijn we eveneens betrokken bij het onderzoek

naar de effecten van versnippering van het leefgebied

op wildpopulaties en mogelijke milderende maatrege-

len. We nemen actief deel aan deze discussie via

afvaardiging in een aantal stuurgroepen (o.a. werk-

groep ontsnippering van AWV, Milieuraden …).

Standaardiseren van de basisgegevens van de

wildbeheereenheden in Vlaanderen

Na 2 jaar intensief overleg met AMINAL, afd. Bos

en Groen, met de Hubertus Vereniging Vlaanderen

(HVV) en met verschillende ‘test-wildbeheereenhe-

den’ hebben we een eerste versie van een ddrraaaaii--

bbooeekk  vvoooorr  hheett  ooppmmaakkeenn  vvaann  ddee  wwiillddbbeehheeeerrppllaannnneenn

afgerond. Deze gestandaardiseerde wildbeheer-

plannen vormen een belangrijke stap in het proces

om het wildbeheer in Vlaanderen, via de wildbe-

heereenheden, beter te organiseren, te kunnen

evalueren en, indien nodig, bij te sturen. Zowel via

de website van het Instituut, de aanwezigheid op

de tweejaarlijkse Hunting-beurs als via de kanalen

eigen aan de HVV vond deze informatie zijn weg

naar de wildbeheereenheden.

Om tegemoet te komen aan de vele vragen rond het

invullen van het mmeellddiinnggssffoorrmmuulliieerr  rreeeewwiilldd  hebben

we, samen met AMINAL, afd. Bos & Groen, een bbrroo--

cchhuurree ontwikkeld die verduidelijking geeft per in te

vullen item. Telkens er een ree geschoten wordt,

vult de jager het meldingsformulier in. Naast enkele

administratieve gegevens bevat het formulier vooral

biologische gegevens (onderkaaklengte, niervetin-

dex, geschatte leeftijd, parasiteringsgraad …). Het

correct invullen van dit meldingsformulier is belang-

rijk voor de wetenschappelijke opvolging van het

reewildbeheer in Vlaanderen.

Ondersteunend onderzoek
in  het  kader  van  duurzaam
gebruik  en  beheer  van
wildsoor ten
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Tot slot analyseerden we de verzamelde afschotge-

gevens en geschatte voorjaarsstanden van de wild-

beheereenheden sinds 1999 ter voorbereiding van

het nnaattuuuurrrraappppoorrtt  22000055. In het kader van een thesis-

werk aan de Katholieke Universiteit Leuven werden

de gegevens voor haas in detail geanalyseerd en

aangevuld met een analyse van de leeftijdsstructuur

en geslachtsverhouding van het afschot in 2003.

contactpersoon: Jim Casaer

Opheffen van de effecten van de hogesnel-

heidslijn op reewild

In Vlaanderen worden  spoorwegen vaak met hek-

ken of andere structuren afgezet.  Deze structuren

hebben een verlaagde sterftekans en verminderde

verstoring van het omliggende milieu tot gevolg,

maar vormen eeffffeeccttiieevvee  bbaarrrriièèrreess voor grotere

hoefdieren. Een aantal deelpopulaties geraken zo

meer geïsoleerd, wat gevolgen kan hebben voor

hun grootte en leefbaarheid.  Als milderende maat-

regel stelt AMINAL, afd. Natuur voor om de popula-

tiedynamiek van het reewild te bestendigen door

menselijk ingrijpen. Concreet zal dit betekenen dat

reeën gevangen en verplaatst worden.  Op het

Instituut loopt momenteel een door de NMBS gefi-

nancierde studie die nagaat in hoeverre een derge-

lijke strategie mogelijk en zinvol is.

De haalbaarheid van de voorgestelde maatregel zal

in hoge mate afhangen van de efficiëntie van de

vangsttechniek. Hoewel in onze buurlanden een

aantal technieken succesvol worden toegepast,

bleef het vvaannggeenn  vvaann  ggrrootteerree  zzooooggddiieerreenn  iinn  VVllaaaann--

ddeerreenn – tot eind 2004 althans - een belangrijk knel-

punt. We testten twee vangststrategieën. Bij een

eerste techniek probeerden we dieren naar een

bepaalde plaats te lokken. Reeën bezoeken vooral

in februari en maart dergelijke voedselplaatsen.

Deze bezoeken zijn echter onvoorspelbaar. Erva-

ring met bijvoederen verhoogt de efficiëntie van de

techniek maar onze data tonen aan dat slechts een

beperkt aantal dieren de voederplaatsen bezoeken.

In Vlaanderen biedt deze techniek weinig perspec-

tieven. Na deelname aan reevangstsessies met ver-

ticale drijfnetten in Frankrijk en Nederland, testten
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De brochure bevat tekst en foto’s om het correct

invullen van het meldingsformulier afschot

reewild te vereenvoudigen.
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we in 2004 deze techniek ook in Vlaanderen uit.

Mits een goede voorbereiding kunnen vrij snel vijf

tot tien dieren gevangen worden. Nadeel van de

techniek blijft echter dat hij zeer arbeidsintensief is

en een groep goed opgeleide mensen vereist. Deze

mensen zijn beschikbaar, de nodige middelen om

hen te mobiliseren niet. 

Eind 2004 werden eveneens vijf reeën gevangen en

van een GGPPSS--GGSSMM  zzeennddeerr voorzien. We lieten deze

dieren los in een gebied waar zich al een grote

reepopulatie bevond. Zo gaan we na of verplaatste

dieren zich in een dergelijke populatie kunnen

handhaven en voortplanten, wat cruciaal is als men

de uitwisseling van genetisch materiaal wil moge-

lijk maken.

De vraag of vveerrppllaaaattsseenn  vvaann  rreeeeëënn zinvol is zal

eveneens afhangen van de mate van versnippering

in het studiegebied. Migratie tussen populaties kan

via het zenderen van dieren of studie van geneti-

sche merkers aangetoond worden. Ons zender-

onderzoek toonde alvast aan dat sommige reeën

grote secundaire wegen kunnen oversteken, maar

ook dat dergelijk gedrag de kans op verkeersonge-

vallen verhoogt. Deze resultaten zijn echter, gezien

de kleine steekproef, indicatief.

Daarnaast verzamelden we in samenwerking met

de jagerij oooorrssttaalleenn in het studiegebied en enkele

verder afgelegen gebieden. De eerste gegevens

werden eind 2004 geanalyseerd en suggereren dat

infrastructuur – vooral dan autosnelwegen – een

belangrijke zij het niet absolute barrière kunnen

vormen. In 2005 zullen we via een uitgebreide ana-

lyse nagaan of dit resultaat bevestigd kan worden. 

contactpersoon: Peter Baert

Criteria voor een duurzame jacht

In augustus 2004 ging het door AMINAL, afd. Bos

& Groen gefinancierde project “Onderzoek inzake

het uitwerken van een instrument (principes, richt-

lijnen en criteria) ter evaluatie van de wildbeheer-

plannen” van start. Het eindproduct van dit project

moet een set van ccrriitteerriiaa  eenn  iinnddiiccaattoorreenn zijn die

toelaten de duurzaamheid van het voorgestelde

wildbeheer op basis van de ingediende wildbeheer-

plannen op een objectieve manier te evalueren. De

duurzaamheidproblematiek werd zowel internatio-

naal, nationaal als gewestelijk gekaderd op basis

van de bestaande conventies en wetgeving.

contactpersoon: Peter Baert
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Het lokken van reeën naar voeder-

plekken is in Vlaanderen geen optie.

Slechts een beperkt aantal dieren

bezoeken de voederplaats. 

Het vangen van reeën via drijfjacht in

verticale netten biedt wel mogelijkhe-

den. Indien goed gepland kunnen op

korte tijd (circa 4 uur) vijf tot tien

reeën gevangen worden. Het is echter

een zeer arbeidsintensieve methode.
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Het onderzoek naar de verspreiding, ecologie en

populatiedynamiek van de mmaarrtteerraacchhttiiggeenn en de vvooss

vormde, als langlopend onderzoek, ook in 2004 een

hoofditem binnen dit thema.

Trends van voorkomen van marterachtigen, zowel in

areaal als in dichtheid, zijn informatief t.a.v. de kwali-

teit van specifieke habitats en van hun inbedding in

een ruimere landschappelijke context (ecologische

infrastructuur en duurzaam prooiaanbod, biotoopver-

snippering en barrières,…).

In een databank van waarnemingen houden we infor-

matie bij over hun verspreiding. Daarbij verkrijgen we,

via autopsie op verkeersslachtoffers, een gamma aan

populatieparameters die extra interpretatiemogelijkhe-

den bieden. Met behulp van genetische analysetechnie-

ken onderzoeken we deze populaties verder, o.m. met

het oog op de versnipperingproblematiek en populatie-

leefbaarheid.

Als toppredatoren zijn ze kwetsbaar voor accumulatie

van toxische contaminanten (rodenticiden,…) en ze

kunnen op diverse vlakken in confrontatie treden met

menselijke belangen (schade aan pluimvee of jacht-

oogst). Daarom moeten we bij onderzoek naar voed-

selkeuze oog hebben voor dichtheden en terreinge-

bruik.

In het geval van de vos treden deze belangenconflic-

ten nog veel nadrukkelijker op en speelt ook het

volksgezondheidsbelang. Nadat we eerder vaststelden

dat de vossenlintworm effectief in Vlaanderen voor-

komt, houden we verder de vinger aan de pols.

Monitoring en ecologie van marterachtigen

Nadat reeds in 2000 in het noorden van Oost-

Vlaanderen een jong mannetje bboooommmmaarrtteerr als ver-

keersslachtoffer was gevonden, werd nagenoeg op

dezelfde plek in juni 2004 een zogend wijfje dood-

gereden. Enkele dagen later konden de – gelukkig

reeds vrij grote – jongen worden gefilmd, spelend

in bomen.

Deze nieuwe en naar Vlaamse normen behoorlijk

spectaculaire gegevens werpen niet echt een nieuw

licht op onze kennis van het voorkomen van de

boommarters, maar lijken eerdere vermoedens dui-

delijk te bevestigen. De dieren die in de wijde regio

van Vlaanderen en het zuiden van Nederland gesig-

naleerd worden, lijken daarbij eerder tot een of

enkele zelfstandige populaties te behoren, los van

de gekende populaties van Midden-Nederland of

de Ardennen.

Mede in het kader van een licentiaatthesis (UGent),

werden de autopsiegegevens voor sstteeeennmmaarrtteerr

aanzienlijk uitgebreid. Met bijna 200 onderzochte

maaginhouden in 2004 kon het beeld van de vvooeedd--

sseelleeccoollooggiiee sterk worden verfijnd. Steenmarters

blijken duidelijk omnivoor te zijn. Een opvallende

vaststelling is evenwel het nagenoeg ontbreken

van ‘afval’ in het martermenu in het recent gekolo-

niseerd gebied, terwijl de voedselcategorieën

elders veel evenwichtiger zijn verdeeld. Bij toene-

mende populatiedichtheid neemt de individuele

predatiedruk op de prooien af. Verder treedt ook

een sexueel dimorfisme op inzake prooikeuze: gro-

tere prooien (konijn, hoenders,…) worden vooral

door de mannetjes gevangen, kleinere prooien

(knaagdieren,…) door de wijfjes. We moeten echter

de predatie van steenmartermannetjes op jacht-

wildsoorten in relatie bekijken tot hun grote, exclu-

sieve leefgebieden. Wijfjes komen van nature in

hogere dichtheden voor en nemen een groot aantal

knaagdieren voor hun rekening. 

contactpersoon: Koen Van Den Berge 
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Populat ie-ecologisch
onderzoek

Hoofdcategoriën (Ve: ge-

werveld, He: plantaardig, Ev:

ongewerveld, Af: afval) in

voedselkeuze van de steen-

marter over de Vlaamse

provincies.
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Genetisch onderzoek van marterachtigen 

Na de dassen werden afgelopen jaar de bunzingen

en steenmarters genetisch bestudeerd. Voor elke

soort wordt dezelfde moleculair-genetische metho-

de als voor de dassen gebruikt: aan de hand van

een tiental mmiiccrroossaatteelllliieettmmeerrkkeerrss wordt de geneti-

sche diversiteit en eventuele differentiatie binnen

en tussen (sub)populaties bepaald. Microsatellie-

ten zijn korte stukjes DNA die in elk organisme

voorkomen maar zeer variabel zijn in lengte. Als de

ggeenneettiisscchhee  ddiivveerrssiitteeiitt groot is, komen er veel ver-

schillende vormen (allelen) van de merkers voor in

een populatie. Als er differentiatie is tussen geo-

grafisch gescheiden groepen of populaties van die-

ren, bezit elke groep unieke allelen.

Bij de bbuunnzziinngg vergeleken we dieren uit West-

Vlaanderen en Limburg, die onderling gescheiden

zijn door diverse barrières. Voor Limburg kon een

significant groter aantal allelen per merker worden

gevonden en hogere niveaus van heterozygositeit,

wijzend op een vitalere en genetisch meer stabiele

populatie dan in West-Vlaanderen. 

Bij de sstteeeennmmaarrtteerrss vonden we slechts een klein

aantal allelen per merker, wat wijst op een beperk-

te genetische variatie binnen de soort. Opvallender

is het feit dat de dieren afkomstig van de oostelijke

regio een groot aantal specifieke allelen dragen die

niet voorkomen in de rest van Vlaanderen. Het lijkt

er op dat de herkolonisatie van Vlaanderen niet

egaal vanuit eenzelfde bronpopulatie tot stand is

gekomen.

contactpersonen: Peter Breyne en 

Koen Van Den Berge

Populatie-ecologisch onderzoek van vos en ver-

spreiding van de vossenlintworm

De jaarlijkse inventarisatie van het aantal vossen-

nesten in het proefgebied (100 km?) van de Vlaam-

se Ardennen bleef met 16 beginnende en 13 suc-

cesvolle nesten in 2004 op hetzelfde niveau als de

jaren ervoor. Een nagenoeg stabiele en relatief lage

najaarsstand van één tot twee vossen per vierkante

kilometer wordt daarmee opnieuw bevestigd.

De klemtoon rond het vossenonderzoek lag dit jaar,

in opdracht van AMINAL, afd. Bos & Groen, op de

vveerrsspprreeiiddiinngg  vvaann  ddee  vvoosssseennlliinnttwwoorrmm over Vlaan-

deren. Nadat bij een eerste verkennend onderzoek

in de periode 1996-1999 het voorkomen van de

parasiet bevestigd werd, drong een meer systema-

tische aanpak over het hele Vlaamse grondgebied

zich op.

Nieuwe detectiemethodes gebaseerd op moleculai-

re merkers laten nu toe om sneller en grootschali-

ger te werk te gaan in vergelijking met de tot nu

toe gebruikte methode.

Klassieke detectie van de vossenlintworm gebeurt

immers door dissectie en microscopisch onderzoek

van de darminhoud op aanwezigheid van parasie-

ten. Alhoewel betrouwbaar, is deze methode tijdro-

vend (volwassen lintwormen meten amper 3 - 4

mm en bevinden zich samen met de darminhoud

tussen de darmvlokken…) en vereist ze dode die-

ren. De nieuwe techniek is gebaseerd op het aanto-

nen van de aanwezigheid van DDNNAA  aaffkkoommssttiigg  vvaann

lliinnttwwoorrmmeeiittjjeess  iinn  ddee  uuiittwweerrppsseelleenn  vvaann  ddee  vvooss. Voor

het verzamelen van deze stalen, gespreid over

2004 en voorjaar 2005, konden we beroep doen op

de zeer gewaardeerde medewerking van de bos- en

natuurwachters van AMINAL. Daartoe werden zij

uitgebreid ingelicht, met bijzondere aandacht voor

het strikt te volgen veiligheidsprotocol.

contactpersonen: Koen Van Den Berge en 

Peter Breyne
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Bunzingen van West-Vlaanderen vertonen

beduidend minder genetische variatie dan

dieren van Limburg. 

Voorbereiding van de stalen voor genetische

opsporing van mogelijke lintwormbesmetting.
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Het Instituut voert toegepast wetenschappelijk onder-

zoek uit rond de bestrijding van de bruine rat, de mus-

kusrat en de beverrat (langs de Vlaamse waterlopen)

en verleent advies aan AMINAL, afd. Water, verant-

woordelijk voor de bestrijding van deze knaagdieren

langs de bevaarbare waterwegen en de onbevaarbare

waterlopen van eerste categorie. 

Ecologisch onderzoek laat toe om de impact van ver-

schillende bestrijdingsacties op de populatie beter te

kunnen evalueren. 

We besteden ook aandacht aan de technische aspec-

ten van bestrijdingsmiddelen en hun toepassing in het

veld. Hierbij streven we niet alleen naar een verbete-

ring van de efficiëntie van de bestrijding, maar houden

we ook rekening met de selectiviteit, de veiligheid en

de diervriendelijkheid van de ingezette bestrijdings-

middelen.

Naar aanleiding van de uitzettingen van bevers in

Vlaanderen stelden we een onderzoeksplan voor ver-

dere opvolging van deze dieren op.  

Gebruik van rodenticiden bij de bestrijding van

de bruine rat

De bruine rat wordt bestreden met rodenticiden op

basis van aannttiiccooaagguullaannttiiaa. Anticoagulantia zijn vita-

mine-K-antagonisten die de activatie van stollings-

factoren verhinderen. Hierdoor ontstaan 4 tot 6

dagen na opname in- en uitwendige bloedingen

met de dood tot gevolg.

Sommige ratten vertonen een vveerrmmiinnddeerrddee  ggeevvooee--

lliigghheeiidd voor de werking van bepaalde anticoagu-

lantia. Dit had de ontwikkeling van steeds krachti-

gere producten tot gevolg, die op hun beurt weer

aanleiding gaven tot nieuwe vormen van resisten-

tie. Bij een hoge bestrijdingsdruk wordt dit gene-

tisch kenmerk snel uitgeselecteerd, waardoor het

bestrijdingsresultaat in het gedrang kan komen. Er

wordt daarom veel aandacht besteed aan deze bio-

logische krachtmeting.
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Om resistentie bij de bruine rat in Vlaanderen op te

sporen en zo mogelijk op te volgen, werden op ver-

schillende locaties in Vlaanderen, door de ratten-

vangers van AMINAL, afd. Water, levende ratten

gevangen en ingezameld. Aan de hand van bbllooeedd--

ssttoolllliinnggsstteesstteenn, gebaseerd op het werkingsmecha-

nisme van anticoagulantia, werd bepaald in welke

mate de dieren resistent waren. Hierbij dienen we

een kleine hoeveelheid anticoagulans toe en gaan

we na in welke mate de bloedstolling (protrombi-

netijd) gewijzigd is. Het voordeel van deze techniek

is dat de ratten niet sterven en met verschillende

anticoagulantia getest kunnen worden.

In totaal hebben we reeds 467 ratten getest. Hier-

van waren 375 ratten of zo’n 80% gevoelig aan

warfarine, het minst krachtige anticoagulans. Van

de 92 warfarine-resistente ratten waren er 66 resis-

tent aan bromadiolone, waarvan 3 ook resistent

aan difenacoum.

contactpersoon: Kristof Baert

Implementatie van ecologische gegevens in de

bestrijding van de bruine rat

De overheid doet heel wat inspanningen om het

voorkomen van de bruine rat te beperken. Zo zijn

er onder meer jaar na jaar bestrijdingscampagnes

langs de waterlopen. Het effect van deze bestrij-

dingsaanpak is echter moeilijk in te schatten, wat

ook het verder optimaliseren van deze acties

bemoeilijkt. Een gebrek aan inzicht in het precieze

tteerrrreeiinnggeebbrruuiikk van de bruine rat is hierbij een

belangrijk hiaat. 

Het onderzoek tracht het terreingebruik van bruine

ratten in agrarisch gebied in kaart te brengen en

het belang van de waterlopen in hun verplaatsin-

gen in te schatten. Naast een mmeerrkk--hheerrvvaannggsstt--pprroo--

ggrraammmmaa wordt hierbij gebruik gemaakt van teleme-

trische opvolging en automatische registratie van

transponderuitlezing in vaste uitleesposten. 

Tot nu toe hebben we in een studieterrein in

Merelbeke tijdens ± 15000 valnachten 738 bruine

ratten levend gevangen. Hierbij werden 375 dieren

gevangen en gemerkt d.m.v. een transponder;

daarvan werden slechts 148 ratten (39.5%) een of

meerdere malen teruggevangen (363 hervangsten). 

128 ratten wogen zwaar genoeg (enkel dieren >

250 g) om te worden gezenderd. Gemiddeld kon-

den deze dieren 52.9 dagen (max. 344 dagen) tele-

metrisch worden opgevolgd (31.3 peilingen van

dagrustplaatsen). De meeste ratten die werden

gevolgd bleven zeer trouw aan hun vangstplaats. 

Via aauuttoommaattiisscchhee  ttrraannssppoonnddeerruuiittlleezziinnggeenn in lokaas-

posten volgen we de dagelijkse activiteit en de ver-

plaatsingen van ratten langs een beektraject, een

straatgreppel en in een boerderij op. 

contactpersoon: Jan Stuyck
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Ondersteunend onderzoek in het kader van de

muskusrattenbestrijding

In Vlaanderen wordt bij de evaluatie en bijsturing

van de muskusrattenbestrijding gebruik gemaakt

van gestandaardiseerde ccoonnttrroolleevvaannggsstteenn. In dit

kader leverde AMINAL, afd. Water 709 muskusrat-

ten binnen voor verder onderzoek. Al deze dieren

werden gedissecteerd en onderzocht op voortplan-

ting en aanwezigheid van lintwormen in de lever. 

contactpersoon: Jan Stuyck

Opvolging van de bestrijding van de beverrat

Ook in 2004 werd de beverrat structureel bestre-

den door AMINAL, afd. Water en de Provincie Lim-

burg. Het Instituut volgde deze bestrijding op. Op

de Grensmaas werd minder dan een derde gevan-

gen van het aantal in voorgaande jaren. Mogelijk

heeft dit te maken met het uitblijven van een hoge

waterstand. De vangsten in 2004 vonden enkel

plaats op het nnoooorrddeelliijjkkee  ddeeeell  vvaann  ddee  GGrreennssmmaaaass,

wat het vermoeden bevestigt dat de instroom van-

uit Nederland komt. In het vijvergebied in Hasselt-

Zonhoven werden nog slechts 11 beverratten

gevangen. Hier werden na april 2004 2 volwassen

wijfjes gevangen die niet reproductief waren, wat

erop wijst dat deze geïsoleerde populatie (zo goed

als) uitgeroeid is.

In 2004 voerden we een 250-tal autopsies uit op

beverratten gevangen tussen juli 2003 en oktober

2004. We onderzochten ze o.a. op voortplanting,

leeftijd en parasieten.

contactpersoon: Goedele Verbeylen
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rattenbestrijding

Maandelijkse variatie in aantal beverratten, gevangen langs de

Grensmaas door afdeling Water en de Provincie Limburg

(inclusief gemeenten/wateringen), het gedeelte ervan naar het

IBW gebracht (balkjes) en de maximale waterstand (bolletjes).

IBW_2004  5/13/05  4:19 PM  Pagina 61



Interactie rattenbestrijding en aanwezigheid

bevers

Omwille van de interactie tussen de aanwezigheid

van bevers en de rattenbestrijding en het onder-

houd van de waterlopen, volgde het Instituut de

verspreiding van deze dieren en in beperkte mate

ook de schade die ze veroorzaken op. Op twee

dode bevers voerden we een autopsie uit. Daar--

naast wonnen we ook informatie in over de ecolo-

gie van deze diersoort via literatuurstudie en leg-

den we contacten met andere onderzoekers om

snel op eventuele vragen vanuit de administratie te

kunnen antwoorden. Verder maakten we een volle-

dig uitgewerkt project- en budgetvoorstel op met

als doel de huidige bbeevveerrppooppuullaattiiee te monitoren en

een visie uit te bouwen voor de mogelijkheden tot

ontwikkeling van een levensvatbare beverpopulatie

in Vlaanderen en zetelde het Instituut in de bever-

stuurgroep van de Vlaamse overheid.

contactpersoon: Goedele Verbeylen
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Biometrie, methodologie en kwaliteitszorg

De doelstellingen van de ondersteuning rond sta-

tistiek en methodologie situeren zich op twee

niveaus. Enerzijds is er een algemene structurele

aanpak op het niveau van het Instituut en ander-

zijds een projectgerichte dienstverlening als onder-

steuning van de individuele onderzoeker. De aan-

dacht gaat hierbij concreet naar een vijftal punten:

(1) aanbod van en ondersteuning bij een gemeen-

schappelijk statistisch pakket (S+); (2) verzorgen

van cursussen om de algemene kennis en inzicht in

gegevensverwerking en methodologie te vergroten;

(3) opvolging van evoluties in de statistiek om deze

te integreren in de onderzoekslijnen van het

Instituut; (4) adviesverlening bij onderzoeksont-

werp, gegevensverwerking en rapportering en (5)

expertise-overdrachten voor technisch complexe

materies zoals het steekproefontwerp van onder-

zoek en de verwerking van uitgebreide datasets.

65

Vergelijking van de kwaliteit van drie

verschillende visindexen op basis van

type I fout (foutief een rivier classifi-

ceren als vervuild) en type II fout

(foutief een rivier rangschikken als

niet-vervuild). Een goede index zorgt

dat beide fouten zo klein mogelijk zijn

Horizontale ondersteuning is een essentieel onderdeel

voor het goed functioneren van het Instituut. Bij

ondersteuning denken we niet alleen aan een secreta-

riaat, computerdeskundigen of personeelsbeleid,

maar ook aan communicatie, bibliotheek, biometrie of

laboratoria. Momenteel zijn de ondersteunende dien-

sten in vrij beperkte mate uitgebouwd. De fusie met

het IN is een kans om hieraan te werken. In het toe-

komstige Instituut zijn hiervoor drie verschillende

subentiteiten voorzien. Het team BBIIPPEERR (Beleids-

Interface, Planning en Externe Relaties) zal instaan

voor de korte- en langetermijnplanning van het

Instituut, communicatie- en publicatiestrategie, de

dialoog met het beleid en de vertegenwoordiging in

een internationale context. Bedoeling is een betere

afstemming te bereiken tussen het wetenschappelijke

aanbod en de vragen vanuit het beleid en de doelgroe-

pen. Onder de MMOODD (Managementondersteunende

Diensten) komen personeelsbeleid en -administratie,

infrastructuur en logistiek. Een derde groep zijn de

WWOODD (Wetenschapsondersteunende Diensten): IT,

bibliotheek, coördinatie van de laboratoria en BMK

(Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg). Een

belangrijke opdracht van deze diensten is te werken

aan de wetenschappelijke kwaliteit van de projecten

op basis van advies, coördinatie en de ontwikkeling

van instrumenten.

Het voorbije jaar is al zoveel mogelijk in de richting

van deze structuur gewerkt. Sinds het voorjaar is er

een communicatieverantwoordelijke aangesteld. Voor

2005 is een eerste stap gezet naar een gemeenschap-

pelijk werkprogramma voor beide Instituten. Op vlak

van informatica is er een heel concreet transitietraject

uitgestippeld, gekoppeld aan een begroting en een

personeelsplan. In april 2005 zal een gemeenschappe-

lijk netwerk voor de twee Instituten een feit zijn. Ook

wordt de ontwikkeling van informatica-applicaties

zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Verder is er al

regelmatig overleg tussen de twee bibliotheken en zijn

er afspraken om tot een gemeenschappelijk classifica-

tiesysteem te komen. Dubbele abonnementen op tijd-

schriften zijn geschrapt. Voornaamste knelpunt naar

de toekomst zal echter zijn om het personeelskader

volledig in te vullen.

Horizontale  ondersteuning

0 20 40 60 80 100
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   39%

   16%

   11%

   16%

   24%

Existing Methods

SBM - EU: Spatially Based Method EU

EFI: European Fish Index

Type I error

Type II error

Reference Index: Pressure Status (PS)
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De statistische ondersteuning op het Instituut

bestaat intussen vier jaar en begint duidelijke vor-

men aan te nemen. Ongeveer vijfentwintig weten-

schappers gebruiken ondertussen het pakket S+ en

een aantal aanvullende routines zijn ontwikkeld

voor veel voorkomende analyses. Enkele voorbeel-

den hiervan zijn een protocol om AFLP-data te ana-

lyseren en een programma om de gegevens van

een ringtest te verwerken. Voor nieuwe weten-

schappers is een starterspakket ontwikkeld zodat

een snelle instap verzekerd is. Belangrijke projec-

ten in 2004 waren: (1) afwerking van een script

voor de verwerking van de inventaris van de vitali-

teit van de Vlaamse bossen, (2) verdere verbetering

van het protocol voor de analyse van AFLP-data, (3)

medewerking aan een Europees project voor de

ontwikkeling van een visindex (FAME).

contactpersoon: Paul Quataert

Communicatie

Sinds april 2004 is er een communicatieverant-

woordelijke aan de slag op het Instituut. Door deze

functie te creëren, wil het Instituut de interne en

externe communicatie verbeteren.

We stroomlijnden de nieuwsbrief op papier en

brachten een elektronische versie uit, die op veel

bijval kan rekenen. We staken ook onze website

(www.ibw.vlaanderen.be) in een nieuw kleedje.

Verder formuleerden we richtlijnen om het opstel-

len en het bewaren van IBW-publicaties te syste-

matiseren.

Er is nu een vast aanspreekpunt voor de pers en

onderzoekers krijgen hulp bij communicatie-acties

en bij het schrijven van vulgariserende teksten.

Op het vlak van interne communicatie hebben we

een infobulletin opgestart om de medewerkers van

het toekomstige INBO op de hoogte te houden

over de stand van zaken van de nakende fusie met

het IN. 

Met het oog op de fusie neemt de communicatie-

verantwoordelijke deel aan de vergaderingen van

de stuurgroep Publicaties en Public Relations op

het IN en waar mogelijk werken we al samen aan

communicatieprojecten. Zo verzorgden we een

gezamenlijke stand op het Vlaamse Wetenschaps-

feest in oktober 2004. We wisselen ook informatie

uit met het IN over interne seminaries zodat mede-

werkers van de twee Instituten de kans krijgen

elkaar te leren kennen.

Ook met andere partners, zoals Inverde, werken we

samen rond specifieke projecten. Verder nemen we

deel aan Colev, een overlegorgaan binnen de

Vlaamse Gemeenschap over communicatie rond

leefmilieu.

contactpersoon: Sandra Van Waeyenberge
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De bibliotheek

De bibliotheek, met vestigingen in Geraardsbergen

en in Groenendaal, is inhoudelijk gecentraliseerd in

Geraardsbergen. In Groenendaal bevinden zich alle

werken betreffende visstandbeheer, visteelt en vis-

pathologie. Werken over onder meer bosbouw,

jacht, wildbeheer kan je in Geraardsbergen raad-

plegen.

Momenteel bevat de bibliotheek zo’n 16.500 mono-

grafieën (o.a. boeken, rapporten, verhandelingen).

Daarnaast zijn er bijna 800 tijdschriften aanwezig

(zowel oude tijdschriften als lopende titels). We

voeren nieuwe werken in in ggeeaauuttoommaattiisseeeerrddee

ddaattaabbaannkkeenn (CDS/ISIS), wat een snelle en efficiën-

te opsporing mogelijk maakt. De meeste werken

krijgen trefwoorden, toegekend met behulp van de

CAB-thesaurus voor bosbouw en de ASFA-thesau-

rus van FAO voor vis, en/of van een abstract, wat

de opzoekmogelijkheden ten goede komt. De bibli-

otheek ontsluit relevante artikels in ProCite.  Deze

databank omvat reeds 8.500 artikels.

Wij bieden toegang tot drie bibliografische data-

banken, één voor bosbouw (Forestscience.info),

één voor visserij (ASFA) en één algemene databank

(web of knowledge). Op deze databanken is alle

wereldwijd verschenen literatuur omtrent de voor

het Instituut relevante onderwerpen opgenomen. 

Sinds eind 1999 maakt de bibliotheek van het

Instituut deel uit van het ‘Flanders Environmental

Library Network’ (FFEELLNNEETT). Dit is het samenwer-

kingsverband van de belangrijkste milieudocumen-

tatiecentra in Vlaanderen. Het doel is de gebruikers

wegwijs te maken in het zoeken naar milieu-infor-

matie. De bibliotheekdatabank van het IBW is te

consulteren via FELNET op: http://www.felnet.be/

De bibliotheek is op nationaal vlak ook lid van de

‘Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en

Documentatiewezen’ (VVVVBBAADD) en op internationaal

vlak van de ‘International Association of Aquatic

and Marine Science Libraries and Information

Centers’ (IIAAMMSSLLIICC), de ‘European Association of

Aquatic Sciences Libraries and Information Centers’

(EEUURRAASSLLIICC) en ‘European Botanical Horticultural

Libraries Group’ (EEBBHHLL). Via InterBibliothecair

Leenverkeer vroegen we dit jaar bijna 600 artikels

aan, waarvan we het grootste gedeelte gratis ver-

kregen via Iamslic, Metafore, Felnet, …

Verder fungeert de bibliotheek sinds mei 2003,

samen met het VLIZ, als joint-inputcenter voor

‘Aquatic and Scientific Fisheries Abstracts’ (ASFA).

We ontsloten alle zoetwaterliteratuur uit België en

artikels uit het tijdschrift ‘Aquatic Toxicology’ in de

ASFA-databank.  Hierdoor kan de bibliotheek gratis

over ‘Aquatic Toxicology’ en de ASFA-databank

beschikken.

contactpersoon: Bart Goossens

67

horizontale ondersteuning

IBW_2004  5/13/05  4:19 PM  Pagina 67



ICT

De belangrijkste opdrachten van de ICT-ondersteu-

ning zijn: (1) computerinfrastructuur en -netwerken

beheren en ondersteuning naar de gebruikers toe

verzorgen, (2) streven naar een zo uniform mogelijk

platform voor de verschillende dataschema’s bin-

nen het Instituut waarnaar de huidige databanken

en interfaces migreren, en (3) behoeften inzake

hardware, software en opleiding detecteren en ze

vertalen naar nieuwe toepassingen, infrastructuur

en opleidingen.

Belangrijke projecten in 2004 waren (1) de voorbe-

reiding en voor een deel de uitvoering van de ICT

migratie met het IN en (2) de ontwikkeling van een

nieuwe website.

contactpersoon: Bert Huygens

Bodemkundig en analytisch laboratorium

In 2004 verzekerde het labo een vlotte dienstverle-

ning op gebied van chemische en fysische analyses

en algemene labo-ondersteuning voor zowel het

team ‘standplaatsonderzoek en bosuitbreiding’ als

voor de teams ‘bosecologie en bosbehandeling’,

‘bosbescherming’ en ‘behoud en gebruik van gene-

tische bronnen’. 

De laboranten bouwden hun kennis uit met volgen-

de analyses: bepaling van plantbeschikbare fosfor

in zure bodems (extractie volgens Bray & Kurtz nr.

I), bepaling van in natriumbicarbonaat-oplosbare

fosfor (extractie volgens Olsen), oxalaat-extraheer-

baar ijzer en aluminium, bepaling van de uitwissel-

bare zuurheid en de vrije H+-concentratie (zowel

een manuele als een geautomatiseerde methode

werd opgesteld).

Voor het project ‘technisch onderzoek bosuitbrei-

ding’ voerden we volgende  bodemanalyses uit:

textuur, zuurtegraad, organische koolstof, uitwis-

selbare kationen. Deze analyseresultaten vormden

de basis voor verschillende adviezen.

In het kader van het toekomstige INBO worden

regelmatig analyses uitgevoerd voor onze IN-colle-

ga’s. De hoofdmoot daarvan bestaat uit microgolf-

destructie van bodemstalen, waarna de extracties

op het IN gemeten worden met ICP.

Techniekers en laboranten bundelden de krachten

om de bodem-, blad- en strooiselstalen die sedert

de start van het bodemlabo (1997) verzameld en

bewaard werden, overzichtelijk te sorteren in het

bodemarchief.

contactpersoon: Carine Buysse
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Laboratorium voor in vitro-cultuur

Het in vitro-laboratorium bood ondersteuning voor

het project ‘Optimalisatie van een nieuwe generatie

zaadboomgaarden van bboosskkeerrss  (Prunus avium L.)

en de impact op de genetische diversiteit’ i.o.v.

AMINAL, afd. Bos & Groen. Door het vermeerderen

van 110 boskersklonen verkregen we 20 à 50 plan-

ten per kloon. Deze werden afgehard in de serre en

zijn klaar om ingezet te worden in klonale testen.

Voor boskers is bbaacctteerriieekkaannkkeerr  één van de voor-

naamste ziekten. Selectie op resistentie gebeurt

via kunstmatige infecties op 2-jarige planten. Het

in vitro-labo heeft twee kankerresistente en twee

kankergevoelige klonen vermeerderd: tussen de 60

en 100 planten per kloon werden geproduceerd.

Deze vier klonen zullen in 2005-2006 als referentie-

klonen ingeschakeld worden in de infectieproeven.

In totaal produceerden we 4870 planten.

Analoog aan het bovenstaand fytopathologisch

onderzoek van boskers werd gestart met het ver-

meerderen van kankerresistente en –gevoelige klo-

nen van ggeewwoonnee  eess (Fraxinus excelsior L.).  Om de

techniek van de (moeilijke) in vitro propagatie van

gewone es te leren, brachten we een werkbezoek

aan Teagasc, Kinsealy Research Centre in Dublin.

Elk jaar produceert het laboratorium ook planten-

materiaal van diverse klonen van ggrraauuwwee  aabbeeeell

(Populus x canescens)..  400 planten van zeven klo-

nen werden in de serre afgehard. De zoektocht

naar nieuwe klonen gaat verder. We vonden een

dertigtal mooie bomen, waarvan we er 23 opna-

men in de in vitro-collectie.

Ook dit jaar brachten we zzaaddeenn  vvaann  ppooppuulliieerr met

succes tot kieming. Wegens het grote succes van

het kruisingsprogramma op de klassieke wijze, was

het niet nodig de geproduceerde zaailingen naar

de serre over te brengen.

contactpersoon: Linda Meiresonne

Laboratorium voor moleculaire genetica

De wetenschappelijke ondersteuning geleverd door

het laboratorium voor moleculaire genetica neemt

steeds grotere vormen aan en het laboratorium

draait momenteel op volle toeren. We zetten de

lopende projecten verder voor de teams ‘behoud

en gebruik genetische bronnen’ en ‘wildbeheer’:

we analyseerden honderden stalen en verwerkten

duizenden gegevens. Het afgelopen jaar investeer-

den we vooral in het gebruik van de opgebouwde

expertise om zoveel mogelijk data te verwerven. De

kleine, maar enthousiaste groep van medewerkers

zorgde ervoor dat alle studies, binnen de mogelijk-

heden, snel maar zorgvuldig werden uitgevoerd.

We verspreidden onze resultaten via verschillende

wetenschappelijke publicaties en mededelingen op

internationale congressen. 

Daarnaast startten we nieuwe projecten op en test-

ten we alternatieve benaderingen uit. Met succes

trokken we extra medewerkers aan en namen we

nieuwe dier- en plantensoorten op in de analyses.

Voor een aantal projecten werd de studie uitge-

breid naar andere landen van de Europese Unie, in

samenwerking met buitenlandse instellingen en

universiteiten. Het marteronderzoek en het rozen-

onderzoek zijn daar uitstekende voorbeelden van.

Deze samenwerkingen resulteren in hoogstaand

onderzoek op internationaal niveau.

Bovendien haalden we de banden met het IN nau-

wer aan en startten we bijkomend gezamenlijk

onderzoek op. Eén project rond sprinkhanen werd

afgerond, een tweede rond maasraket is gestart en

een derde rond bosmieren staat op stapel. 

Van kruidachtige planten tot metershoge bomen en

van kleine insecten tot uit de kluiten gewassen

jachtwild, ze passeren allen in het laboratorium.

contactpersoon: Peter Breyne
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horizontale ondersteuning

Zoektocht naar Grauwe abeel met goede stamvorm

(Horebeke).

PCA plot van individuele dassen uit

Voeren (rood) en Haspengouw (geel) in

vergelijking met enkele Nederlandse en

Franse (groen), na analyse met

microsatellietmerkers.
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Labo voor fytopathologie

Het laboratorium voor fytopathologie bestudeert

pathogene schimmels en bacteriën van bosboom-

soorten. De projecten ondersteund door het labo-

ratorium kaderen in hoofdzaak binnen het thema

‘bbeehhoouudd  eenn  ggeebbrruuiikk  vvaann  ggeenneettiisscchhee  bbrroonnnneenn  iinn  ddee

bboossbboouuww’’.. Aangezien ziekteresistentie als één van

de belangrijkste selectiecriteria wordt gehanteerd

binnen de klassieke veredelingsprogramma’s, is

het bereiken van deze doelstellingen in sterke

mate afhankelijk van een doeltreffende fytopatho-

logische ondersteuning (resistentieveredeling).

Ook de ziektegevoeligheid van aauuttoocchhttoonnee  ggeenneenn--

bbrroonnnneenn wordt meer en meer bestudeerd.

Het bepalen van de gevoeligheid van een boom

aan een bepaalde ziekte gebeurt in de eerste

plaats door het opvolgen van natuurlijke infecties.

Voor bepaalde ziekten worden de eerste sympto-

men in de natuur echter pas waargenomen wan-

neer de bomen reeds een leeftijd van 8 à 10 jaar

hebben bereikt. Het laboratorium ontwikkelt daar-

om kunstmatige infectietechnieken die toelaten de

gevoeligheid van een boom vroegtijdig te bepalen

(vb. op 2 à 3 jaar oude bomen). Eenmaal een

betrouwbare kkuunnssttmmaattiiggee  iinnffeeccttiieetteecchhnniieekk op punt

staat, wordt deze systematisch toegepast in het

selectie- en veredelingsprogramma. Kunstmatige

infecties worden reeds uitgevoerd voor bacterie-

kanker en bladroest bij populier en bastwoeker-

ziekte bij gewone es en zijn in ontwikkeling voor

bacteriekanker en bladvlekkenziekte bij boskers en

watermerkziekte bij wilg. 

Deze kunstmatige infectietechnieken worden ook

aangewend om de ppaatthhooggeenniicciitteeiitt van een bepaal-

de schimmel of bacterie te bestuderen. Deze ken-

nis is noodzakelijk bij de keuze van rassen of

pathotypes die aangewend worden binnen het

selectieprogramma voor resistentie. Voorbeeld

hiervan is de identificatie bij populier van roestras-

sen van Melampsora larici-populina via kunstmati-

ge infecties van bladeren in het laboratorium.  

Tenslotte levert  het laboratorium een fundamente-

le bijdrage aan het moleculair genetisch onderzoek

naar rreessiisstteennttiieeggeenneenn bij populier.

contactpersoon: Marijke Steenackers

Labo wildbeheer

Het laboratorium voor wildbeheer in Geraardsber-

gen is erop gericht autopsies uit te voeren op die-

ren en bepaalde aspecten verder te onderzoeken.

In afwachting daarvan worden de ingezamelde die-

ren tijdelijk gestockeerd in diepvrieskamers. De

totale diepvriescapaciteit bedraagt ca. 50 m3.

Verder hebben we een ultravriezer (- 85 ° C) met

volume van 300 liter, een autopsietafel met toebe-

horen, een steriele werkruimte, een maceratiebad

voor het ontvlezen van skeletdelen en een precisie-

zaag voor tandcoupes om de leeftijd te bepalen. 

Wij houden ons vooral bezig met ‘ecologische’

autopsies, waarbij populatieparameters (leeftijd,

geslacht, conditie, voortplantingsstatus), biometri-

sche data en diverse stalen worden verzameld. Van

de verzamelde stalen worden sommige in het labo

zelf verder verwerkt (bv. analyse maaginhouden),

andere elders (bv. genetisch onderzoek). 

Voor het carnivorenonderzoek analyseerden we

enkele honderden specimens en we voerden ook

verschillende autopsies uit op reeën.

In het kader van het onderzoek naar de rattenbe-

strijding is in Merelbeke een laboratorium beschik-

baar voor het uitvoeren van dierproeven (erken-

ningsnummer: LA 1400504) onder supervisie van

de teamdierenarts. Dit labo beschikt over een 90-

tal  kooien voor huisvesting van bruine of zwarte

ratten, huisvesting voor muskusratten, een volledi-

ge uitrusting voor gasanesthesie van kleine dieren,

een bloedstollingsmeter en een snijtafel voor het

uitvoeren van autopsies. De belangrijkste activitei-

ten zijn bloedafname, stollingstesten, anesthesie

en autopsie. 

contactpersonen: Koen Van Den Berge en 

Kristof Baert 
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Activiteitenverslag

Dissectie van een das in het labo in het kader van

het populatie-ecologisch onderzoek.
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In figuur 1 wordt er een overzicht gegeven van de

financiële middelen van het Instituut. Onder de wweerr--

kkiinnggssmmiiddddeelleenn  vvaann  ddee  VVllaaaammssee  GGeemmeeeennsscchhaapp wor-

den de werkingskredieten, de investeringsuitgaven,

de uitgaven voor specifiek materiaal en de lonen

voor de bosarbeiders verstaan. De verdeling van

deze middelen worden weergegeven in figuur 2.

Het totaal van ddee  wweeddddeenn  eenn  ttooeellaaggeenn  vvoooorr  ccoonn--

ttrraaccttuueeeell  ppeerrssoonneeeell geeft een idee van het aandeel

van de projecten die uitgevoerd worden in

opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

De oonnddeerrsstteeuunneennddee  oonnddeerrzzooeekkssooppddrraacchhtteenn  ddoooorr

ddeerrddeenn bevatten een aantal projecten die uitbe-

steed worden. Het gaat hierbij o.a. om het hout-

technologisch onderzoek en specifieke analyses.

De eexxtteerrnnee  mmiiddddeelleenn worden beheerd via het Eigen

Vermogen van het Instituut. Deze middelen zijn

afkomstig van externe en TWOL-onderzoeksop-

drachten, inkomsten uit de verkoop van producten

(plantsoen, zaden en vissen), en de kwekersrech-

ten die werden genomen op het plantenmateriaal

dat aan het Instituut veredeld werd.

Financieel  overz icht

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

werkingskredieten
lonen bosarbeiders
investeringsuitgaven
specifiek materiaal

figuur 2: verdeling van de werkingstoelage van de Vlaamse Gemeenschap

figuur 1: Overzicht van de financiële middelen van het IBW
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HORIZONTALE ONDER STEUNING
Managementondersteunende diensten

Jos Van Slycken * Algemeen directeur a.i. GB

Carolien De Wolf Adjunct van de directeur GB

Secretariaat en algemene ondersteuning

Christine De Mulder* Medewerker  GB / GD

Ann Verheyden  Medewerker GD

Christelle Van de Walle* Assistent GB

LLooggiissttiieekk

Nicole De Glas Assistent GB

Filip Coopman * Technicus GD

BBooeekkhhoouuddiinngg

Josiane van Craenenbroeck * Hoofdmedewerker GB

Carlos Goossens Medewerker GB

Donny Van Peteghem Assistent GB

Wetenschapondersteunende diensten

BBiibblliiootthheeeekk  

Bart Goossens Deskundige GB

Thomas D’haenens Assistent GB

IICCTT

Bert Huygens Deskundige GB

Pascal Boudou Deskundige GB

Ronan De Backer Assistent GB

Biometrische ondersteuning

Paul Quataert Wetenschappelijk attaché GB

Pieter Verschelde Wetenschappelijk attaché GB

Beleidsinterface, planning en externe relaties

Sandra Van Waeyenberge Communicatie GB
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Bosbescherming

Standplaatsonderzoek en

bosuitbreiding
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AFDELING BOSBOUW
Bosecologie en bosbehandeling

Hans Baeté Wetenschappelijk attaché GB

Luc De Keersmaker Wetenschappelijk attaché GB

Leen Govaere Wetenschappelijk attaché GB

Anja Leyman Wetenschappelijk attaché GB

Thierry Onkelinx Wetenschappelijk attaché GB

Koen Smets Wetenschappelijk attaché GB

Arno Thomaes Wetenschappelijk attaché GB

Kris Vandekerkhove * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GB

Beatrijs Van der Aa * Wetenschappelijk attaché GB

Pieter Vandenbroucke Wetenschappelijk attaché GB

David Van Roy Wetenschappelijk attaché GB

Arne Verstraeten Wetenschappelijk attaché GB

Ruben Walleyn Wetenschappelijk attaché GB

Bart Christiaens Deskundige GB

David De Lignie Deskundige GB

Marc Esprit Deskundige GB

Stefaan Goessens Deskundige GB

Peter Van De Kerckhove Deskundige GB

Gery Van Israel Technicus GB

Bosbescherming

Sigrid Coenen Wetenschappelijk attaché GB

Gerrit Genouw Wetenschappelijk attaché GB

Johan Neirynck Wetenschappelijk attaché GB

Peter Roskams * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GB

Geert Sioen Wetenschappelijk attaché GB

Yves Buidin Deskundige GB

Luc De Geest Deskundige GB

Veerle Naudts Deskundige GB

Tuur De Haeck Technicus GB

Dieter Meuleman Technicus GB

Standplaatsonderzoek en bosuitbreiding

Nathalie Cools Wetenschappelijk attaché GB

Véronique Delanote (uit dienst) Wetenschappelijk attaché GB

Bruno De Vos * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GB

Tom Lauwaerts Wetenschappelijk attaché GB

Linda Meiresonne Wetenschappelijk attaché GB

Jurgen Samyn Wetenschappelijk attaché GB

Bart Vandecasteele Wetenschappelijk attaché GB

Carine Buysse Adjunct van de directeur GB

Mathieu Pieters Deskundige GB

Koen Vervaet Deskundige GB
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Behoud en gebruik van genetische bronnen in de bosbouw
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Anya De Rop (uit dienst) Deskundige / Laborant GB

Els Mencke Deskundige / Laborant GB

Inge Van Cauwenberghe Deskundige / Laborant GB

Athanaska Verhelst Deskundige / Laborant GB

Ann Capiau Technicus / Laborant GB

Evi Goossens Technicus/Laborant GB

Koen Willems Technicus GB

Behoud en gebruik van genetische bronnen in de bosbouw

Peter Breyne Wetenschappelijk attaché GB

Karen Cox Wetenschappelijk attaché GB

Katrien De Cock Wetenschappelijk attaché GB

Bart De Cuyper * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GB

Boudewijn Michiels * Wetenschappelijk attaché GB

Marijke Steenackers * Wetenschappelijk attaché GB

An Vanden Broeck  Wetenschappelijk attaché GB

Kristine Vander Mijnsbrugge  Wetenschappelijk attaché GB

Pierre Van Peteghem Wetenschappelijk attaché GB

Paul Remy * Deskundige GB

Kurt Schamp Deskundige GB

Wim Stevens * Deskundige GB

Philippe Sturbois Deskundige GB

Nancy Van Liefferinge Deskundige GB

Helga De Croo Deskundige / Laborant GB 

David Halfmaerten Deskundige / Laborant GB

Sabrina Neyrinck Deskundige / Laborant GB

An Van Breusegem Deskundige / Laborant GB

Leen Verschaeve Deskundige / Laborant GB

Wim De Clercq Technicus GB

Steven Haelterman Technicus GB

André Meersman * Technicus GB

Veerle Van Den Eynde (uit dienst) Technicus GB

Michel Dannau Groenarbeider GB

Inge De Mol Groenarbeider GB

Serge Goossens Groenarbeider GB

Christian Langsberg Groenarbeider GD

Stefaan Moreels Groenarbeider GB

Christophe Papier Groenarbeider GB

Tom Steenackers Groenarbeider GB

Jan Van De Pontseele Groenarbeider GB

Danny Van de Velde (uit dienst) Groenarbeider Halle

Paul Vanderkelen Groenarbeider GD

Yves Verhaegen Groenarbeider GD

Jan Vanden Houten Technisch beambte GB

Marc De Greef Technisch beambte GB

Joris Vernaillen Technisch beambte GB
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Wildbeheer

Vispopulatie-onderzoek, vis- en
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AFDELING WILDBEHEER
SECTIE WILDBEHEER SS

Populatiebiologie van wildsoorten

Koen Van Den Berge * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GB

Tom Walraevens Deskundige GB

Filip Berlengee Technicus GB

Wouter De Pauw Technicus GB

Joram Vermeersch Technicus GB

Dirk Vansevenant * Technisch assistent GB

Onderzoek Rattenbestrijding

Kristof Baert Wetenschappelijk attaché CLO / GB

Jan Stuyck Wetenschappelijk attaché CLO / GB

Goedele Verbeylen Wetenschappelijk attaché CLO / GB

Bram Lens Groenarbeider CLO / GB

Ondersteunend onderzoek in het kader van jacht en faunabeheer

Peter Baert Wetenschappelijk attaché GB

Jim Casaer Wetenschappelijk attaché GB

Axel Neukermans Deskundige GB

Jan Vercammen Deskundige GB

Ilse Lepez Assistent GB

SECTIE VISSERIJONDERZOEK

Vispopulatieonderzoek 

Claude Belpaire* Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GD

Gerlinde Van Thuyne Wetenschappelijk attaché GD

Hugo Verreycken Wetenschappelijk attaché GD

Tom De Boeck Deskundige GD

Yves Maes Deskundige GD

Daniel Bombaerts Groenarbeider GD

Jean-Pierre Croonen Groenarbeider GD

Sam Bueckenhout Groenarbeider GD

Christian Pigeolet Groenarbeider GD

Alain Vanderkelen Groenarbeider GD

Vis- en Milieukwaliteit 

Claude Belpaire* Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GD

Jan Breine Wetenschappelijk attaché GD

Geert Goemans Wetenschappelijk attaché GD

Ilse Simoens Wetenschappelijk attaché GD
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Isabel Lambeens Deskundige GD

Kathleen Peirsman Laborant GD

Pieter Van Nieuwenhuyse 

(uit dienst) Groenarbeider GD

Nico Van Pee Groenarbeider GD

Samuël Vanroelen Groenarbeider GD

Biotoopherstel

Claude Belpaire * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator GD

Caroline Geeraerts Wetenschappelijk attaché GD

Hilde Verbiest Wetenschappelijk attaché GD

Marc De Wit Groenarbeider GD

Cedric Dubuisson (uit dienst) Groenarbeider GD

Behoud en bescherming van autochtone vissoorten

Daniel De Charleroy * Wetenschappelijk attaché

Teamcoördinator Linkebeek

Koen De Gelas Wetenschappelijk attaché Linkebeek

Shiri Harzevili Wetenschappelijk attaché Linkebeek

Inne Vught Wetenschappelijk attaché Linkebeek

Johan Auwerx Deskundige Linkebeek

Jef Deprins (uit dienst) Deskundige Linkebeek

Davy Verspeet Deskundige Linkebeek

Dirk Hennebel Technicus Linkebeek

Steve Dossche Groenarbeider Linkebeek

Yves Ceusters Groenarbeider Linkebeek

Bruno Picavet Groenarbeider Linkebeek

* Statutair

GB: Standplaats Geraardsbergen

GD: Standplaats Groenendaal

CLO: Standplaats Merelbeke
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Adressen
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vestiging Geraardsbergen

Gaverstraat 4

B-9500 Geraardsbergen

Tel. 054/437111

Fax. 054/436160

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Vestiging Groenendaal

Duboislaan 14

B-1560 Groenendaal

Tel. 02/6580410

Fax. 02/6579682

www.ibw.vlaanderen.be

e-mail: ibw@lin.vlaanderen.be
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