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Woord vooraf

Op 13 maart 1991 verscheen het oprichtingsbesluit van
het ibw in het Belgisch Staatsblad, nu dus 10 jaar
geleden. Terwijl U dit leest hebben we vermoedelijk
reeds ons elfde jaar ingezet.

Na 10 jaar toch wel een moment om terug te blikken. Er
werd ons echter weinig tijd gegund om te vieren. De
voorbereiding van de op til zijnde hervorming van het
Vlaamse Overheidsapparaat in het kader van het Beter
Bestuurlijk Beleid nam heel wat tijd in beslag, maar
leerde ons na te denken over onze taak als Vlaamse
wetenschappelijke instelling.

In 1991 kregen we de erfenis van anderhalve federale
onderzoeksinstelling, nl. het Rijksstation voor
Populierenteelt (Geraardsbergen) en het Nederlands-
talige deel van het Rijksstation voor Bos- en Hydro-
biologisch Onderzoek (Groenendaal). Beide rijksstations
hadden vooral expertise rond de selectie en veredeling
van bosbomen met een sterke nadruk op de productie,
enerzijds van populier en anderzijds van naaldhout.
Ook had Groenendaal een stevige reputatie opgebouwd
rond bosecologie en visserijonderzoek.

Tijdens de overgangsperiode - de regionalisatie van het
bosbouwkundig onderzoek werd immers reeds beslist
in 1989 - werden reeds de onderzoeksopdrachten
bosbescherming en visstandbeheer statutair ingevuld.

Het oprichtingsbesluit gaf het nieuwe instituut een zeer
gedetailleerde missie mee.

Gedurende die 10 jaar hebben we getracht om die missie
stap voor stap verder in te vullen. 

In 1995 werden de opdrachten wildbeheer, standplaats-
onderzoek en aquatisch biotoopherstel statutair
ingevuld. In 1999 konden ook de opdrachten rond
bosbehandeling en fytopathologie ter ondersteuning
van de bosboomselectie permanent ingevuld worden.

Terwijl het houttechnologisch onderzoek werd
uitbesteed aan het goed uitgebouwde Laboratorium
voor Houttechnologie zijn momenteel toch meerdere
onderzoeksdomeinen nog helemaal niet ingevuld, zoals
ondermeer het onderzoek inzake bostypologie waarbij
de expertise van het vroegere Rijksstation in Groenen-
daal dreigt verloren te gaan, ziekteproblemen bij wild,
landschapsontwikkeling in functie van wildbeheer, …
Andere onderzoeksdomeinen worden met tijdelijke
middelen ingevuld.

Anderzijds konden we ook een uitbreiding van bepaalde
opdrachten realiseren: zo werd het onderzoek rond jacht
en wild verruimd naar het onderzoek rond schadelijke
en expansieve soorten onder de vertebraten door de
integratie sinds vorig jaar van het onderzoek naar rat-
bestrijding binnen het ibw in opdracht van de Afdeling
Water. Ook het onderzoek rond de visbestanden werd
vorig jaar versterkt door het opstarten van een geïnte-
greerd vismeetnet, waarbij ook de aanwezigheid van
polluenten wordt meegenomen in het onderzoek. 

Dankzij de goede verstandhouding en samenwerking
met de Afdeling Bos en Groen werd financiering
mogelijk van tal van projecten, die ofwel aan het
Instituut zelf werden en worden uitgevoerd, of ter
ondersteuning van ons onderzoek door derden worden
uitgevoerd. 

Tijdens die voorbije 10 jaar is het Instituut uitgegroeid
tot een instelling die niet meer weg te denken is uit het
Vlaamse Overheidslandschap en dit is zeker dank zij de
inzet van mijn medewerkers, van wetenschapper tot
groenarbeider, maar ook dank zij de ondersteuning
vanuit de administratie en het krediet dat we kregen
van de opeenvolgende ministers.

Inmiddels heeft het Instituut tijdens de voorbije tien jaar
ook de mogelijkheden en instrumenten ontwikkeld om
het beleid accuraat te adviseren en te informeren, maar
ook om de terreinbeheerder met de nodige producten,
technieken, concepten en documentatie bij te staan . 

Wat de volgende 10 jaar zullen brengen kunnen we
uiteraard niet voorspellen. Toch werd door de Vlaamse
Regering begin februari 2002 reeds een eerste aanzet
gegeven, immers zij keurde principieel een nieuw
organisatiemodel goed voor het beleidsdomein Leef-
milieu en Natuur, waarbij een integratie wordt voorzien
tussen het Instituut voor Natuurbehoud en het ibw. 

Deze uitdaging biedt zeker nieuwe mogelijkheden,
onder andere om een meer professionele organisatie-
structuur op te zetten met een performante structurele
onderbouwing voor de functionele aspecten zoals hrm,
financiën, ict, communicatie, …
Ook zullen eerst een aantal vragen dienen uitgeklaard te
worden vooraleer we de kerntaken van het nieuwe
instituut kunnen vastleggen. Vragen die reeds lang
gesteld werden, maar waar nooit een duidelijk antwoord
op verkregen werd. 
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Deze vragen zijn nu terug gesteld in het kader
van het strategisch project van onze Minister
“Integratie en Dynamiek. Organisatieonderzoek
gericht op een betere integratie binnen het
geheel van het milieubeleid en het verhogen van
de dynamiek binnen dit milieubeleid” en waar-
van de diagnose voor het ibw momenteel is
afgewerkt.

Een greep uit deze fundamentele vragen wil ik U
alvast meegeven :
• Voor wie verricht het Instituut bij prioriteit

zijn opdrachten?
• In welke mate ligt de focus op

beleidsondersteuning versus wetenschappelijk
onderzoek (doctoraten, publicaties in
gerenommeerde wetenschappelijke
tijdschriften, …)?

• In welke mate dient tijdsruimte voorzien te
worden voor diverse adviesverleningen ?

• In welke mate dienen onderzoeksopdrachten te
worden opgenomen ter ondersteuning van
andere beleidsdomeinen (economie, recreatie, …)?

• In welke mate is het aangewezen dat het ibw
zelf onderzoeksprojecten aantrekt uitgaande
van andere instanties (federaal, Europees,
internationaal, …)?

• Hoe integreren we de programmatie van de
onderzoeksactiviteiten optimaal in de
beleidscyclus? 

• Hoe werkt het Instituut samen met de andere
entiteiten binnen het beleidsdomein ?

Dus stof genoeg om na te denken en antwoorden
te formuleren zonder dat de eigenheid van het
huidige onderzoek aan het ibw verloren gaat, een
eigenheid die zich richt naar het onderzoek voor
een duurzaam beheer en gebruik van bossen ,
fauna en visstand.

Ik hoop dat ik in het volgende (en vermoedelijk
laatste) activiteitenverslag van het ibw U de
antwoorden op deze vragen kan meegeven.

Jos Van Slycken

Algemeen directeur a.i.
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Behoud en gebruik  
van genet ische  bronnen
in  de  bosbouw

Het onderzoeksthema “Behoud en gebruik van

genetische bronnen in de bosbouw” heeft een

tweeledige opdracht die is uitgebouwd rond een

centraal gegeven: de diversiteit van het genetisch

materiaal dat de basis vormt van de natuurlijke

biologische variatie en het uitgangspunt is 

voor de veredeling. 

Bij het onderzoek rond het behoud van 

genetische bronnen wordt de nadruk gelegd 

op het inventariseren en karakteriseren van 

de genetische rijkdom enerzijds en het 

vrijwaren van oorspronkelijk genenmateriaal en het

uitbouwen van nieuwe genenbanken anderzijds.

De tweede opdracht binnen het bovenvermelde

thema beslaat de eigenlijke selectie en veredeling.

Uitgaande van de aangelegde genenbanken wordt

gestreefd naar de selectie en ontwikkeling van

bosbouwkundig meerwaardig uitgangsmateriaal van

waardevolle boomsoorten.

Ondanks het feit dat de vooropgestelde doelstellingen

binnen de tweeledige basisopdracht verschillend zijn,

zijn beide onderling sterk verweven, wat tot uiting

komt in een gezamenlijke wetenschappelijke aanpak

en in gemeenschappelijk gebruikte methodologieën

en infrastructuur. In beide opdrachten staan

geïntegreerd morfologisch, fysiologisch en moleculair-

genetisch onderzoek en uitgebreid veldwerk centraal.

Naast het verkrijgen van een wetenschappelijk

gefundeerd inzicht in de genetische samenstelling en

eigenschappen van de bestudeerde boomsoorten

richten de onderzoeksactiviteiten zich op het ter

beschikking stellen van kwalitatief hoogwaardig

teeltmateriaal dat, afhankelijk van de specifieke

objectieven, aan verschillende eisen moet voldoen.

Een bijkomende dimensie van het onderzoek is dat er

entiteiten worden gecreëerd voor de in situ

(i.c. zaadbestanden) en ex situ (i.c. zaadboomgaarden)

behoud van genenbronnen. Naast deze concrete

invullingen dragen de bekomen wetenschappelijke

gegevens bij tot het formuleren van beleidsmatige

richtlijnen en toepassingen.

Dendrometrische gegevens van 

3 nieuwe Euramerikaanse klonen 

en de referentiekloon Ghoy 

(standplaats Deux-Acren, leeftijd 16j., 

plantafstand 8m x 8m)

Nieuwe populierenklonen op de markt 

Populier is in Vlaanderen nog steeds een econo-
misch belangrijke boomsoort en vanuit de hout-
verwerkende nijverheid blijft er een groeiende
vraag naar populierenhout van hoge kwaliteit.
Het grootste probleem in de huidige Europese
populierenteelt is het tekort aan hoogwaardige
populierenklonen met een goede tolerantie voor
roest. Het verderzetten van de in 1948 opgestarte
populierenveredeling blijft dan ook een belangrijk
onderdeel van het onderzoek aan het Instituut.

De jaarlijks terugkomende activiteiten binnen
dit lange-termijn-programma werden in 2001
intensief verdergezet: inventarisatie, valorisatie,
verjonging en uitbreiding van de genenbanken,
screening en selectie van klonen in proef-
kwekerij en -beplantingen, kunstmatige
kruisingen (circa 100 inter- en intraspecifieke
kruisingen) en selectie van zaailingen, aanleg
van nieuwe proefbeplantingen,…

Het Instituut staat ook in voor de organisatie van
de vermeerdering van het door haar geprodu-
ceerd klonenmateriaal. Deze klonen zijn immers
beschermd via kwekersrecht. 

Dit jaar werden alle stappen ondernomen in het
kader van de verdeling van stekmateriaal van
4 nieuwe klonen naar de kwekers toe. Het gaat
om 3 P. deltoides x P. nigra klonen (‘Muur’,
‘Oudenberg’ en ‘Vesten’) uit de kruisingen van
1978 en 1 P. deltoides x (P. trichocarpa x P. deltoides)
kloon (‘Grimminge’) geselecteerd uit de
kruisingen van 1976. Deze klonen behoren samen
met de Nederlandse klonen ‘Hees’ en ‘Koster’ tot
de meest roesttolerante klonen die momenteel in
Europa beschikbaar zijn. Fenotypisch kunnen de
nieuwe euramerikaanse klonen onderscheiden
worden van ‘Unal’-klonen zoals Ghoy, Gaver en
Isières door hun meer fastigiate vorm. 

Contactpersonen: Boudewijn Michiels en

Marijke Steenackers
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Kloon Gem. omtrek Gem. hoogte Gem. stamvolume 
(cm) (cm) (m3)

Ghoy 128 28.3 1.6
Muur 126 28.6 1.4
Oudenberg 128 26.9 1.4
Vesten 155 31 2



Gebruik van populaties van populier
als basis voor een duurzame resistentie
tegen pathogenen

Eén van de grootste mondiale problemen in de
intensieve populierenteelt, waarbij gebruik
gemaakt wordt van klonale aanplantingen, is
het doorbreken van resistentie tegen ziekten
door pathogenen. Vooral roestschimmels zorgen
momenteel voor veel overlast en veroorzaken
grote verliezen. In tegenstelling tot klonale
aanplantingen beschikken populaties door hun
grotere genetische verscheidenheid over een
meer duurzame resistentie tegen pathogenen.

Het doel van deze actie is na te gaan wat de
mogelijkheden zijn van een nieuwe vorm van
populierenteelt waarbij gebruik gemaakt wordt
van klassieke bosbouwconcepten waaronder het
aanplanten van zaailingen i.p.v. klonen, korte
plantafstanden, dunningen,… Tegelijkertijd
wordt beoogd om zowel de dunnings- als de
eindproducten te valoriseren. 

In deze studie wordt gebruik gemaakt van de
soorten P. deltoides en P. trichocarpa. Uitgaande
van genetisch en morfologisch sterk
verschillende bomen, werden gecontroleerde,
intraspecifieke kruisingen uitgevoerd als basis
voor de selectie van zaailingen. Dit jaar werden
2 P. trichocarpa bestanden gescreend op
verschillende kenmerken, waaronder ziekte-

resistentie, groeikracht en vorm.
De meeste gegevens werden
verzameld in een in 1974 aangelegde
zaadboomgaard met geselecteerde
zaailingen van kruisingen uit-
gevoerd in 1973. Daarnaast werd
gestart met een eerste evaluatie van
een genetisch verwante proef-
beplanting aangelegd in 1977.

De in de voorgaande jaren bekomen P. deltoides-
zaailingen (intraspecifieke kruisingen en/of
herkomstproeven) werden verder geëvalueerd
en de betere exemplaren vegetatief vermeerderd.
Zo ging dit jaar bijzondere aandacht naar de
verdere selectie van de in 1996 via gecontro-
leerde kruisingen bekomen zaailingen. Na
screening voor ziekteresistentie, groeikracht en
vorm, werden circa 150 van de 1400 oor-
spronkelijke zaailingen weerhouden voor
verdere observatie in een proefbeplanting. 

Contactpersonen: Boudewijn Michiels en

Marijke Steenackers

Xanthomonas populi, 
verwekker van kanker bij populier

Populierenkanker, veroorzaakt door de bacterie
Xanthomonas populi (Xp), is een ziekte die door de
meeste populierenplanters niet gekend is.
Populierenklonen die voorkomen op de
nationale lijst van gecommercialiseerde klonen
zijn immers allemaal geselecteerd voor
resistentie. De ziekte wordt echter nog
regelmatig vastgesteld op een aantal oude,
kankergevoelige, euramerikaanse klonen zoals
‘Regenerata’, ‘Blanc du Poitou’, ‘Brabantica’,…
Ook de autochtone trilpopulier, oorspronkelijke
waardplant van Xanthomonas populi, staat in voor
de verspreiding van de bacterie in de natuur.
Deze aangetaste bomen vormen een bedreigende
infectiebron voor nieuwe klonen die niet
geselecteerd zijn voor resistentie. Aan het
Instituut werd een techniek ontwikkeld waarbij
de gevoeligheid van een kloon getest wordt op 
1-jarige bomen via kunstmatige infectie met een
agressieve, virulente stam van Xp.

Om het eventueel ontstaan van nieuwe rassen
binnen de populatie vroegtijdig op te sporen,
wordt de bacteriepopulatie van Xp in de natuur
periodiek bestudeerd. Het Instituut beschikt
momenteel over een collectie van 180 stammen
van Xp geïsoleerd in verschillende West-
Europese landen gedurende de periode 1957-
1998. Voor een 100-tal stammen werd de
virulentie en agressiviteit reeds bestudeerd via
kunstmatige infecties op gevoelige populieren-
klonen. Op basis van deze infectieproeven
werden in de collectie van bacteriestammen,
verzameld in de periode 1957-1987, 4 rassen
geïdentificeerd. Analoge infectieproeven werden
opgesteld om uit te maken of in de periode 1988-
1998 nieuwe rassen ontstaan zijn. 

Momenteel wordt de genetische diversiteit van
de Xp populatie bestudeerd d.m.v. aflp. Deze
studie heeft tot doel een efficiënte en goedkope

test te ontwik-
kelen voor het
identificeren van
de rassen. 

Contactpersoon:

Marijke Steenackers

Kankergezwellen op

populier, veroorzaakt

door X. populi
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als alternatief voor klonale

aanplantingen



Zwarte populier: inheems en
bedreigd, maar met toekomst

De Europese Zwarte populier (Populus nigra L.)
kan zonder meer beschouwd worden als de
meest bedreigde inheemse boomsoort in
Vlaanderen en Europa. Samen met zijn
natuurlijke habitat, de zachthout-ooibossen,
verdween deze soort nagenoeg volledig door het
ontbossen van de uiterwaarden, de rivier-
beheersende maatregelen en de toegenomen
afwatering van lage uiterwaardvlakten.
Populaties zijn niet meer te vinden, slechts
enkele geïsoleerde relicten worden nog
aangetroffen in sommige valleigebieden. Naast
het verdwijnen van zijn natuurlijke habitat,
vermoedt men dat er nog een andere bedreiging
voor de Zwarte populier bestaat, met name de
alom aanwezige cultuurpopulieren. Deze
zouden niet alleen concurrenten zijn bij de
kolonisatie van geschikte vestigingsplaatsen,
maar zouden vermoedelijk ook een bron vormen
van introgressie van vreemde genen (genetische
pollutie) door spontane hybridisatie. Wegens
zijn inheems karakter, zijn economisch en
vooral ecologisch waardevolle kenmerken,
wordt aan het Instituut aandacht besteed aan het
behoud en herstel van populaties van Zwarte
populier. In diverse onderzoeksprojecten wordt
telkens een deelaspect van de specifieke
probleemstellingen, nl. de sterke reductie van
het aantal, de genetische pollutie en het herstel
van populaties, bestudeerd. 

Een uitgebreide karakterisering, zowel
morfologisch, moleculair-genetisch als
fenologisch, bevestigde de zeer beperkte variatie
binnen de Belgische relicten (eu-project,
europop). Het probleem van genetische pollutie
werd eveneens reeds onder de loep genomen en
resulteerde in de hypothese van het optreden
van pollencompetitie ten voordele van de eigen
soort (eu-project, europop). Als derde onderzoeks-
project (vlina) werden de mogelijkheden tot
herstel van populaties langs de Grensmaas
onderzocht in het kader van het grensover-
schrijdend natuurontwikkelingsproject
“Levende Grensmaas”.

Dit alles resulteerde in de uitwerking van
wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor
behoud en herstel van de soort in Vlaanderen en
leidde tot nieuwe inzichten in de bestuivings-
mechanismen van de soort.

Contactpersoon: An Vanden Broeck
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Zwarte populier, kernsoort van

zachthout-ooibossen (Kroatië)



De Grauwe abeel: een verdwenen 
en vergeten boomsoort?

De Grauwe abeel (Populus x canescens) zou een
spontane bastaard zijn van de Ratelpopulier
(Populus tremula) en de Witte abeel (Populus
alba). Aangezien deze laatste niet inheems is in
onze streken blijven meningsverschillen bestaan
omtrent de vraag of de Grauwe abeel hier is
ontstaan, dan wel ingevoerd uit meer zuidelijke
streken waar beide ouders in de natuur voor-
komen. De Grauwe abeel werd vanaf de late
middeleeuwen aangeplant in onze bossen, vanaf
de 17de eeuw zelfs op grote schaal, en was tot in
de 19de eeuw een belangrijke productieboom.
Geleidelijk aan heeft hij echter plaats moeten
ruimen voor de sneller groeiende populieren-
hybriden. 

Nochtans zijn er verscheidene redenen om deze
boom te herwaarderen. Het is namelijk een
bodemverplegende boomsoort die een
uitstekende humus produceert die het behoud
van de bodemvruchtbaarheid verzekert. Hij kan
een goed alternatief vormen voor de klassieke
populierenteelt, daar hij een zuurdere bodem
verdraagt en ook beter bestand is tegen wind.

Deze bomen bevinden zich onder meer op
groeilocaties waar autochtone genenbronnen
voorkomen, zoals restanten van oude bossen of
oude houtkanten. Waarschijnlijk stammen ze
dus af van individuen die hier al langer aanwezig
zijn en zijn ze niet recent ingevoerd. Aangezien
de Grauwe abeel zich niet gemakkelijk laat
stekken, gebeurt de vermeerdering via de in vitro
techniek. Momenteel zijn reeds 20 klonen in de
collectie opgenomen en in het vermeerderings-
proces betrokken. Van zes klonen is reeds
volwaardig bosplantsoen ter beschikking. Dit zal
deze winter aangewend worden bij bebossings-
projecten in West-Vlaanderen en Limburg.

Contactpersoon: Linda Meiresonne

Wilgen als alternatief voor populier?

Naast populieren, zijn ook wilgen snelgroeiende
boomsoorten met een economische potentie.
Omdat in tegenstelling tot de meeste populieren,
de meeste wilgensoorten inheems zijn, worden ze
vaak beschouwd als een alternatief voor ‘hout-
teelt’. Daarom wordt aan het Instituut onderzoek
uitgevoerd naar veredeling van wilgen. Het
Instituut beschikt over een basiscollectie van een
800-tal wilgenklonen, bestaande uit inheemse en
buitenlandse boomvormende wilgen enerzijds en
hybriden van gecontroleerde kruisingen
anderzijds. Afgelopen jaar werden terug tientallen
gecontroleerde kruisingen uitgevoerd met
Schietwilg (Salix alba), Kraakwilg (Salix fragilis)
en de hybride Bindwilg (Salix x rubens) met als
doel het verkrijgen van nakomelingen die een
combinatie vertonen van hoge groeikracht, goede
vormeigenschappen en Brenneria salicis-
resistentie (watermerkziekte). Daarnaast dienen
de nakomelingen ook als referentiemateriaal voor
verder genetisch onderzoek en botanische iden-
tificatie. Naast nakomelingen van gecontroleerde
kruisingen werden ook spontane half-sib na-
komelingen afkomstig van geselecteerde moeder-
bomen gebruikt in het selectieprogramma. Van de
25.000 geproduceerde zaden kiemden er 7500, hier-
van werden 2800 zaailingen weerhouden en uit-
geplant in de kwekerij voor toekomstige selectie.

Zaailingen uit de kruisingen van de voorbije jaren
en klonen uit de verschillende collecties werden
verder vegetatief vermeerderd en gescreend op
hoogte, vorm en ziekteresistentie (Marssonina,
Melampsora, Venturia). Speciale aandacht ging uit
naar resistentie tegen de watermerkziekte.
Daarom werden de uitgebreide infectieproeven
op een aantal van de geselecteerde klonen verder
opgevolgd. De proefaanplantingen werden
eveneens verder geëvalueerd naar groeikracht
(stamomtrek). Een totaal van 500 poten, zowel
klonen uit de basiscollectie als materiaal uit de
gecontroleerde kruisingen werden in de kwekerij
geselecteerd met het oog op het aanleggen van
enkele nieuwe beplantingen.

Contactpersoon: Pierre Van Peteghem
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Algemene vorm, bladstructuur en

bloeiwijze van de Grauwe abeel

Overzicht van de in 2001

uitgevoerde en geslaagde

wilgenkruisingen, gegroepeerd 

per soort

Soort van kruising Aantal kruisingen Aantal gezaaid Aantal gekiemd Aantal verspeend

S. alba  x  S. alba 6 2357 680 (29%) 294 (12%)
S. alba  x  S. fragilis 10 13246 3454  (26%) 1202 (9%)
S. fragilis  x  S. alba 3 693 58 (8%) 29 (4%)
Half-sibs 6 9250 3284 (36%) 1304 (14%)

Totaal 25 ca 25000 ca 7500 (29%) ca 2800 (11%)



Genetische en morfologische 
complexiteit bij wilgen

In het kader van een vlina-project werd er, in
samenwerking met de rug, een morfologische
en genetische studie uitgevoerd op Schiet-
(Salix alba), Kraak- (Salix fragilis) en Bindwilgen
(S. x rubens) in Vlaanderen. Hiervoor werden een
100-tal individuen bemonsterd langsheen de
Schelde, de IJzer en de Maas. Genetische analyses
werden ook uitgevoerd op een verzameling van
een 100-tal klonen van het S. alba – S. x rubens –
S. fragilis complex uit de basiscollectie van het
Instituut. Deze studie heeft tot doel een inzicht
te verkrijgen in de populatiestructuur van wilg
en de natuurlijke genetische variatie te
beschrijven. Daarenboven worden de genetische
data gebruikt in het veredelingsprogramma.

Binnen het natuurlijke wilgencomplex zijn
Schiet- en Kraakwilg zowel morfologisch als
genetisch duidelijk te onderscheiden. De hybride
Bindwilgen vormen genetisch echter geen
gradiënt of intermediaire groep tussen de soorten
S. alba en S. fragilis zoals die morfologisch wel
terug te vinden is, maar splitsen uit in 2 groepen
die elk verwant zijn met 1 van de zuivere soorten.
Verder blijkt dat de genetische diversiteit bij
Kraakwilgen groter is dan bij Schietwilgen wat
mogelijks te wijten is aan de grotere variatie
tussen de niet autochtone subvariëteiten van
Kraakwilg aanwezig in Vlaanderen.

Grafische weergave (PCO-biplot) van de algemene

genetische structuur van het wilgencomplex in Vlaanderen;

rood: S. alba; groen: S. fragilis; geel: S. x rubens en blauw: 

S. x rubens var. basfordiana

De analyse van de klonen uit de basiscollectie
van het Instituut leidde tot gelijkaardige
conclusies. Daarnaast werden enkele individuen
als genetisch identieke klonen geïdentificeerd.
Uit deze studie blijkt dus dat het wilgengeheel
een complexe populatiestructuur bezit wat het
identificeren van zuivere soorten voor het
veredelingsproject bemoeilijkt.

Contactpersonen: Pierre Van Peteghem en

Katrien De Cock
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Boskers: rijzende ster in 
het veredelingsprogramma

Als inheemse boomsoort heeft Boskers een hoge
bosbouwkundige, ecologische en economische
waarde. Gezien de aandacht voor inheemse
boomsoorten binnen het Vlaamse bosbeleid, is
er dan ook een grote vraag naar hoogwaardig
teeltmateriaal waaraan momenteel echter niet
kan worden voldaan. Dit maakt Boskers tot
1 van de prioritaire boomsoorten in het selectie-
en veredelingsprogramma van het Instituut.

De 5 bestaande multiklonale aanplantingen, met
in totaal ongeveer 140 klonen, zijn weliswaar
genetisch waardevol maar hebben een te laag
opbrengstvermogen. Aangezien Boskers
doorgaans wordt aangetroffen als verspreide
individuen of kleine groepen van bomen in
gemengde bestanden, zijn de mogelijkheden tot
selectie van zaadbestanden in Vlaanderen zeer
beperkt. Daarom wordt gewerkt aan de aanleg van
een nieuwe generatie klonale zaadboomgaarden.
Het onderzoek ter zake spitst zich in eerste
instantie toe op de selectie van de moederbomen
die de zaadtuin zullen opbouwen. Hiervoor kan
worden geput uit meerdere bronnen. 

Ten eerste kunnen klonen geselecteerd worden
uit de bestaande bestanden. De selectie is daarbij
gebaseerd op de observatie van hun nakome-
lingen naar groeikracht, vorm, fenologie en
ziekteresistentie. In 2001 werd een eerste selectie
doorgevoerd op basis van de 3 eerstgenoemde
kenmerken. De weerhouden klonen dienen nog
gescreend te worden op resistentie tegen o.a.
antrachnose (bladvlekkenziekte). In 2001 werd
een scoresysteem voor deze schimmelaantasting
op punt gesteld en toegepast.
Ten tweede komt de afstamming van voornoemde
multiklonale aanplantingen in aanmerking voor
selectie. Na 6 jaar observatie werden in dit
nakomelingschap de beste zaailingen geselecteerd.
In het voorbije jaar konden deze juvenielen
worden opgenomen in een klonale test dankzij
een techniek voor in vitro vermeerdering. 
Tenslotte kunnen ook afstammelingen uit wel-
overwogen gecontroleerde kruisingen gebruikt
worden. Daarbij wordt gepoogd de uitstekende
eigenschappen van uitgekozen ouders te
combineren. In het voorjaar van 2001 werd het
kruisingsprogramma verder uitgewerkt en werden
nagenoeg 4000 bloemen kunstmatig bestoven.

Contactpersonen: Bart De Cuyper en

Marijke Steenackers

Bestuivingsmechanismen bij Boskers:
kieskeurige bomen!

Bij de aanleg van klonale zaadboomgaarden van
Boskers is de schikking van de moederbomen
van priotitair belang om een goede zaad-
opbrengst van uitstekende genetische kwaliteit
te bekomen. Om het opbrengstvermogen en de
genetische kwaliteit te verhogen, is een inzicht in
de bestuivingspatronen noodzakelijk. Boskers is
namelijk een insectenbestuiver, waarbij vooral
hommels instaan voor de overdracht van pollen.
Uit onderzoek is gebleken dat hommels in
essentie foerageren op een kleine groep van
bomen. Dit laat vermoeden dat er zich in een
zaadtuin een uniek bestuivingspatroon voordoet.

Om inzicht te krijgen in dit patroon werd in
2001 gestart met een ouderschapsanalyse
binnen de erkende zaadtuin Mommedeel.
Hierbij worden moleculaire merkertechnieken
(microsatellieten) gebruikt om de vaders op te
sporen van zaailingen afkomstig van een aantal
moederbomen.

Eens het bestuivingspatroon gekend, kan de
schikking van de moederbomen in een zaadtuin
afgestemd worden op het bloeitijdstip en de
onderlinge compatibiliteit. Dit laatste kenmerk
vloeit voort uit het feit dat Boskers niet enkel
zelf-incompatibel is, maar ook dat bepaalde
klonen niet in staat zijn elkaar te bevruchten.
Dit incompatibiliteitsverschijnsel is genetisch
bepaald en wordt gekenmerkt door aan- of
afwezigheid van zogenaamde incompatibiliteits-
of S-allelen. Twee klonen met dezelfde S-allelen
zijn incompatibel en de ontdekking van reeds
14 verschillende S-allelen illustreert de
complexiteit van het bevruchtingsmechanisme
bij Boskers. In 2001 werd, op basis van een
moleculair-genetische analyse, de compati-
biliteit van de 65 klonen aanwezig in de zaadtuin
van Mommedeel in kaart gebracht door het
karakteriseren van de aanwezige S-allelen.

Contactpersoon: Bart De Cuyper

Moleculaire merker-

analyse laat toe de

incompatibilteitsallelen

van Boskers te identi-

ficeren: bij 22 klonen

werd amplificatie van

een welbepaald S-allel

(S7) verkregen door

gebruik te maken van

specifieke primers
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Rijpende kersen als resultaat van

kunstmatige bestuivingen bij Boskers



Behoud van ons autochtoon 
genetisch patrimonium

Het zaadgoed van veel economisch minder
belangrijke struik- en boomsoorten is binnen de
huidige wetgeving niet certificeringsplichtig.
Dit stimuleert lange afstandtransporten van lage
loonlanden in Oost-en Zuid-Europa naar het
westen, waardoor binnen het commerciële
circuit in Vlaanderen veel plantsoen te koop is
van weliswaar inheemse soorten, maar met een
verre herkomst. Eén van de centrale betrach-
tingen van deze actie is een alternatief, met
name autochtoon plantsoen van houtige
plantensoorten, te kunnen aanbieden. Gebruik
van dit materiaal is aangewezen in aanplan-
tingen die natuurbehoud en landschapszorg
beogen. Daarnaast worden inspanningen
geleverd om autochtoon genenmateriaal te
behouden.

Het Instituut coördineerde in 2001 de autoch-
tone zaadoogst op geïnventariseerde locaties in
verschillende regio’s in Vlaanderen. Daar het
oogsten zeer tijdrovend en duur is, werd dit jaar
gefocusseerd op het inzamelen van uitgangs-
materiaal voor zaadboomgaarden. Om het
uitgangsmateriaal zo autochtoon mogelijk te
houden werd geopteerd voor vegetatieve
vermeerdering van de best gequoteerde autoch-
tone genenbronnen. Van een hele reeks soorten
uit de Vlaamse Ardennen en de streek rond Gent
werden groenstekken genomen, goed voor een
3000-tal stekken. 

Nieuwe autochtone genenbanken werden
aangelegd en de bestaande werden verder
uitgebouwd met zowel levend materiaal (stek en
ent) als herbariummateriaal van onder andere
meidoornen, wilde rozen, olmen en wilgen.
Een selectie van olmen werd daarenboven
geëvalueerd op gevoeligheid voor de olmen-
ziekte na een kunstmatige infectie met de
pathogeen Ophiostoma novo-ulmi. Het onderzoek
rond Zwarte populier werd hierboven al
besproken.

Ten slotte werden diverse sensibiliserings- en
adviseringsactiviteiten uitgevoerd met als doel
een breed maatschappelijk draagvlak voor
bovenvermelde problematiek te creëren. 

Contactpersonen: Kristine Vander Mijnsbrugge en

An Vanden Broeck
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voor autochtone zaadboomgaarden



Ter beschikking stellen van 
bosbouwkundig teeltmateriaal

Binnen het huidig bosbeleid wordt er bij de
geplande bosuitbreiding en –omvorming in
hoofdzaak voor het gebruik van inheemse
loofboomsoorten gekozen. Voor verschillende
van deze soorten zal vanaf 2003 een herkomst-
certificaat vereist zijn (eu-richtlijn 1999/105/eg).
In Vlaanderen is er echter nog niet genoeg
erkend hoogwaardig teeltmateriaal voorhanden
om aan deze vraag te voldoen. Om te vermijden
dat noodgedwongen erkende buitenlandse
herkomsten aangeplant worden, maakt het
Instituut i.o.v. aminal, afd. Bos en Groen een
inventaris op van mogelijke zaadbestanden en
plusbomen.

Sinds juni 2000 handelt dit werk voornamelijk
rond de volgende soorten: Zwarte en Grauwe els,
Ruwe en Zachte berk, Haagbeuk, Gewone
esdoorn, Zomer- en Winterlinde. Naast het
verder benutten en zoeken van diverse bronnen
van informatie, ging de prospectie van mogelijke
zaadbestanden en plusbomen dit jaar verder. Dit
heeft reeds een 80-tal plusbomen opgeleverd,
waarvan Zwarte els het leeuwendeel uitmaakt.
Daarnaast werden acht zaadbestanden van
diverse soorten opgenomen in de nationale
catalogus van uitgangsmateriaal voor bos-
bouwkundig teeltmateriaal. Vervolgens werden
nog vier andere voorstellen tot erkenning van
zaadbestanden van Zwarte els ingediend en
aanvaard. Omdat het aanleggen van zaad-
boomgaarden ook binnen onze planning ligt,
werden dit jaar de geselecteerde plusbomen van
Gewone esdoorn geënt, maar met gering succes.

Voor het opstellen van een lijst van aanbevolen
herkomsten voor Vlaanderen, wordt geopteerd
om naast onze Vlaamse herkomsten ook deze
van de ons omringende regio’s (Wallonië,
Nederland en Noord-Frankrijk) op te nemen.
Deze lijst heeft als doel een betere bevoorrading
van kwaliteitsvol teeltmateriaal van de meest
aangewezen herkomsten te verzekeren. Een
bezoek aan een aantal zaadbestanden en –tuinen
in Nederland en Noord-Frankrijk gaf een idee
over de kwaliteit van het uitgangsmateriaal en
de manier van selecteren in die landen. 

Aanvullend werd vorig jaar tevens gestart met
feitelijke herkomstproeven voor Boskers en
Gewone es. Voor Boskers werd in 2000 een
internationaal herkomstonderzoek opgestart in
samenwerking met instellingen in Nederland,
Duitsland en Wallonië. In 2001 werd een eerste
indruk over het groeivermogen van de
19 verschillende herkomsten verkregen door
meting van de hoogte van eenjarige zaailingen in
kwekerij. In het najaar werd de eigenlijke
herkomstproef aangeplant in Groenendaal. De
herkomstproef voor Gewone es omvat een 50-tal
Europese zaadbestanden en kadert in het eu-
project rap (Realising Ash’s Potential). Vorig jaar
werd de zaaduitwisseling tussen de betrokken
partners afgerond en werd de dormantie van de
zaden doorbroken zodat ze klaar zijn voor
uitzaaien in het voorjaar 2002.

Contactpersonen: Karen Cox en Bart De Cuyper
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Zaadbestand van Wintereik in het

Domeinbos van Dourdan (Frankrijk)



Moleculair-genetisch onderzoek 
in de lift

Moleculaire technieken kunnen in belangrijke
mate bijdragen tot het verwerven van inzicht in
de genetische samenstelling van een organisme,
populatie of soort, in de overerving en
verspreiding van kenmerken via zaad en pollen
en in het verloop van biologische processen. De
afgelopen jaren werd wereldwijd geïnvesteerd in
de uitbouw van moleculair-genetisch en
biotechnologisch onderzoek ter ondersteuning
van wetenschappelijke studies. Binnen het
Instituut richt het biotechnologisch onderzoek
zich op moleculaire merkertechnieken die tot
op heden in hoofdzaak aangewend werden
binnen het thema “Behoud en gebruik van
genetische bronnen in de bosbouw”.

In het kader van de populierenveredeling, werd
het onderzoek dat voordien werd uitgevoerd aan
het vib, overgeheveld naar het Instituut om
verder gezet te worden. De mappingpopulatie
voor het opstellen van een genetische kaart van
populier werd uitgebreid met het oog op het in
kaart brengen van ziekteresistentiegenen en
andere bosbouwkundig belangrijke kenmerken
en het opsporen van moleculaire merkers
gekoppeld aan deze kenmerken. In een volgend
stadium kunnen deze merkers dan gebruikt
worden in een “marker-assisted selection”-
procedure die de veredeling moet versnellen.
Ook de wilgenveredeling wordt ondersteund
door moleculaire merkeranalyses. Zo werden de
genotypes van verschillende klonen bepaald met
als doel het nagaan van de soortzuiverheid en
het identificeren van potentiële ouders voor
gecontroleerde kruisingen.

Ook binnen het biodiversiteitsonderzoek werd
het afgelopen jaar in toenemende mate een beroep
gedaan op moleculaire merkeranalyses. Op korte
tijd kon een inzicht verworven worden in de
populatiestructuur van het wilgencomplex in
Vlaanderen. Het onderzoek naar de bestuivings-
mechanismen bij Zwarte populier en Boskers is
eveneens een mooie illustratie van het nut en de
effectiviteit van moleculair-genetisch onderzoek.

Contactpersoon: Peter Breyne

Bebossing, bosbouwkundig onder-
zoek, planning en ontwikkeling in 
de “Three North Region”, fase II,
Binnen-Mongolië, China

Voor de derde maal werd een consultancy-missie
verricht in opdracht van de Wereldvoedsel-
organisatie naar dit door de Belgische overheid
gefinancierd project. Dit project kadert in een
groter geheel waar meerdere westerse landen de
Chinese Volksrepubliek helpen om via
bebossing de toenemende woestijnvorming in
het Chinese noorden een halt toe te roepen.
34 % van het projectgebied, de Korqin Sandy
Region, wordt als woestijn beschouwd. Het
gebied is gekenmerkt door korte, maar zeer hete
zomers en lange koude winters, waarbij
temperaturen tot - 30 ° C geen uitzondering
vormen. De neerslag, die gemiddeld zo’n 360 tot
550 mm bedraagt, valt gelukkig vooral in de
zomer.

Als pionierboomsoort bij de
bebossing blijkt populier het
meest geschikt, maar het aantal
beschikbare klonen is uiterst
beperkt, met de gekende risico’s.
Daarom werd in 1998 gestart met
een kruisings- en veredelings-
programma van populier, waar-
bij de inheemse soort P. simonii
de basis vormt. De bijdrage van
het Instituut richt zich voor-
namelijk op het bijsturen van
het kruisingsprogramma, het
bepalen en evalueren van de
selectiecriteria en het beklem-
tonen van het belang van het
behoud van de lokale genen-
bronnen van populier (vnl.
P. simonii en P. nigra) door de
aanleg van genenbanken. Ook
werd advies verleend voor de
aanleg van genenbanken en zaadboomgaarden
van de autochtone olmensoorten Ulmus pumila,
Ulmus macrocarpa en Ulmus laevis.

Contactpersoon: Jos Van Slycken

Opsporen van moleculaire merkers 

gekoppeld aan een ziekteresistentiegen 

d.m.v. AFLP analyse
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Een relictbestand van Populus simonii
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Bosbescherming
Het team Bosbescherming onderzoekt de toestand en

het herstelvermogen van bosecosystemen, de

beïnvloedende factoren, de processen die hierbij een

rol spelen en de methoden om de negatieve gevolgen

van interne en externe invloeden te beperken.

Drie langlopende projecten vormen de basis van het

huidige programma en kaderen in een internationaal

samenwerkingsprogramma van de EU en het 

UN/ECE ICP Forests m.b.t. de effecten van

luchtverontreiniging op bossen. De

bosvitaliteitsinventaris heeft als doel de

gezondheidstoestand van de bossen in Vlaanderen

periodiek te beschrijven en de evolutie op te volgen.

Het meetnet voor de intensieve monitoring van

bosecosystemen (bosbodemmeetnet) draagt bij tot

een beter inzicht in de relaties tussen de toestand van

bosecosystemen enerzijds en antropogene en

natuurlijke stressfactoren anderzijds. Op de meetsite

Brasschaat is het lopende onderzoek vooral gericht op

de depositie van atmosferische stikstof en de bepaling

van de verzuring- en vermestinggevoeligheid van

Vlaamse bosgebieden.

Het team bosbescherming heeft tevens een

adviserende en beleidsondersteunende rol in het 

EU-UN/ECE programma, o.a. via het voorzitterschap

van de werkgroep Biotische Factoren en een actieve

participatie in deskundige panels.

Twee bodemverbeteringsproeven hebben tot doel de

effecten van het toedienen van kalkmeststoffen op

het bosbestand te evalueren en na te gaan of een

verbeterde voedingstoestand van de bomen een

bijdrage kan leveren aan de verbetering van hun

gezondheidstoestand.

In uitvoering van een Europese richtlijn zijn in 2001

staalnames uitgevoerd in het kader van het onderzoek

naar de aanwezigheid van de dennennematode

(Bursaphelenchus xylophilus) in Vlaanderen.

Evolutie van het aandeel 

beschadigde bomen in 2000-2001

Bosvitaliteitsinventaris

Het Instituut voert in samenwerking met de
waarnemingsteams van aminal, afd. Bos & Groen
en afd. Natuur, jaarlijks kroonbeoordelingen
uit in de 72 meetpunten van het bosvitaliteits-
meetnet.

In 2001 is 22,1% van de onderzochte bomen
beschadigd (i.e. bladverlies hoger dan 25%). Het
mortaliteitscijfer bedraagt 0,5%. Het grootste
deel van de bomen (61,2%) vertoont licht blad-
verlies. Abnormale verkleuring, waarbij sprake
is van verkleuringverschijnselen over meer dan
10% van de boomkroon, komt bij 5,4% van de
bomen voor.

Ten opzichte van 2000 is er zowel een afname
van het percentage beschadigde bomen als van
het gemiddeld blad-/naaldverlies. Er is tegelijker-
tijd een dalend aandeel bomen met abnormale
verkleuring. Het verschil in blad-/naaldverlies is
groter bij naaldbomen dan bij loofbomen. 

Voor de loofbomen als groep wordt ongeveer een
status quo vastgesteld in vergelijking met de
voorgaande inventaris. De toestand verschilt
echter bij de afzonderlijke boomsoorten. Het
percentage beschadigde bomen neemt af bij
Beuk en Zomereik maar bij Amerikaanse eik en
populier wordt een toename vastgesteld. De
boomsoorten met het hoogste en het laagste
aandeel beschadigde bomen blijven respectieve-
lijk populier en Beuk. Alleen populier kent een
toenemende bladverkleuring.
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Bij de naaldboomsoorten verbetert de kroon-
conditie. Corsicaanse den blijft de naaldboom-
soort met het hoogste percentage beschadigde
bomen. Het aandeel bomen met abnormale
naaldverkleuring daalt enkel bij Grove den.

De verbeterde gezondheidstoestand bij Beuk
staat waarschijnlijk in verband met de geringere
zaadzetting in vergelijking met vorig jaar. Zowel
in bestanden met Zomereik als Amerikaanse eik
was er plaatselijk opnieuw aantasting van
wintervlinder. Bij Grove en Corsicaanse den
kwam naaldverlies door Roodzwarte dennen-
cicade minder voor dan in 2000.

Contactpersonen: Geert Sioen, Peter Roskams

Verminderde kroonconditie bij Zomereik (Meise). 

(foto: G. Sioen)

Intensieve monitoring 
van bosecosystemen

Dit monitoringprogramma kadert in een inter-
nationaal samenwerkingsprogramma van de
Europese Commissie en het un/ece icp Forests.
Het loopt sinds 1991 in 11 geselecteerde bos-
gebieden in Vlaanderen en heeft tot doel de
factoren en de processen die aan de basis liggen
van veranderingen in bosecosystemen vast te
stellen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar
de luchtverontreiniging, maar ook andere
antropogene en natuurlijke stressfactoren
worden periodiek of permanent onderzocht. Dit
programma wordt uitgevoerd in samenwerking
met de Universiteit Gent.

Om de invloed van insectenaantastingen op de
kroonconditie na te gaan is in het voorjaar een
bijkomende evaluatie van de proefvlakken in
loofbossen uitgevoerd. In Houthulst werd voor
het vijfde opeenvolgende jaar ernstige vraat door
Kleine en/of Grote wintervlinder (Operophtera
brumata en Erannis defoliaria) waargenomen. Na
bladvraat in mei, de periode waarin de rupsen
actief zijn, herstellen aangetaste eiken meestal
door de vorming van nieuwe bladeren. In
Houthulst werd slechts bij 5 zomereiken op een
totaal van 38 een significante verbetering van de
bladbezetting vastgesteld in de periode mei -
augustus. Het ging hierbij telkens om bomen die
in het voorjaar zware vraatschade vertoonden. 

Bij bomen met licht of matig bladverlies door
rupsvraat was de bladbezetting in de zomer niet
significant verbeterd. 

Aan 60 bomen verzamelden boomklimmers
blad- en naaldstalen ter karakterisatie van de
voedingstoestand. Uit de analyseresultaten blijkt
dat de stikstofconcentraties in Beuk in 2001 licht
toegenomen zijn ten opzichte van 1999. Voor de
4 proefvlakken met Beuk als hoofdboomsoort
worden in de periode 1988 - 2001 de hoogste
stikstofconcentraties vastgesteld in Wijnendale
en Buggenhout.

Alle meetgegevens van dit meetnet en van het
automatisch meetstation Brasschaat worden
opgeslagen in de centrale databank Groenbos.
De data van het meetjaar 2000 werden
gerapporteerd aan de eu en icp Forests instanties.

Contactpersonen: Peter Roskams, Geert Sioen
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Gradiëntmetingen ammoniak 
te Brasschaat

Reeds sinds 1999 voert het Instituut met de
amanda-monitor ammoniakmetingen uit op de
meettoren te Brasschaat. De ammoniakmetingen
worden uitgevoerd op verschillende hoogtes
boven het kronendak (23 en 39 m). 

Deze gradiëntmetingen hebben als doel de
totale depositie van ammoniak in het bestand te
meten. Ammoniak wordt neergezet met een
bepaalde depositiesnelheid die beïnvloed wordt
door het concentratieniveau van ammoniak en
meteorologische variabelen. 

De mediane maandelijkse depositiesnelheden
varieerden tussen 0.4 en 2.8 cm s-1. Tevens
werden negatieve depositiesnelheden
geregistreerd wat op emissie wijst. Uit de eerste
jaarreeksen blijkt dat depositie van ammoniak-
gas sterk varieert i.f.v. atmosferische stabiliteit
(dag-nacht), natheid kronendak, wrijving-
snelheid en temperatuur. Tevens is duidelijk dat
depositie van ammoniak zeker niet onbeperkt
kan doorgaan. Er is een duidelijk compensatie-
punt: een inwendige concentratie van ammoniak-
gas binnen het gewas. Indien de omgevings-
concentratie onder dit compensatiepunt valt,
grijpt emissie van voorheen geabsorbeerd NH3
plaats. Bovendien werd vastgesteld dat het gas,
ondanks het feit dat het goed wateroplosbaar is,
een belangrijke kroonweerstand (Rc) dient te
overbruggen. De depositie van ammoniakgas
wordt dus niet alleen door de grootte van
turbulenties bepaald. Op jaarbasis zijn de 

kroonweerstanden voor ammoniakgas zelfs
hoger dan de aërodynamische weerstand van het
bestand.

Binnen het kader van een vlina-project werden
ook door de vito dagmetingen van ammonium-
aërosol en geoxideerd stikstof (gasvormig
salpeter(ig)zuur en nitraataërosol) verricht. Voor
deze componenten werd een depositiesnelheid
gemodelleerd. Op die manier werd een totaal-
beeld van de depositie van atmosferische stikstof
in het bestand verkregen.

Contactpersoon: Johan Neirynck
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Dagverloop van jaarlijkse mediane

aërodynamische weerstand (Ra),

laminaire grenslaagweerstand (Rb) en

“Canopy resistance”(Rc) tijdens 1999 en

2000 ( in s.m-1).
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Bepaling van de verzuring- 
en vermestinggevoeligheid van
Vlaamse bosgebieden

In het kader van dit vlina-project werden door
het Instituut samen met het Laboratorium voor
Bodemkunde (ug) voor ruim 1400 bosreceptor-
punten in Vlaanderen de kritieke lasten
berekend m.b.t. eutrofiërende stikstof en
verzurende stikstof en zwavel. Een kritieke last
is een kwantitatieve schatting van de bloot-
stelling aan één of meer verontreinigende
stoffen, waar beneden geen significant schade-
lijke effecten optreden aan gespecificeerde
gevoelige elementen in het milieu, volgens de
huidige stand van kennis. Deze wordt berekend
via het smb-model (simple mass balance)
waarmee depositieniveaus begroot worden
waarbij, uitgaande van steady-state processen op
lange termijn (evenwicht), bepaalde gestelde
beschermingscriteria nog net gerealiseerd
kunnen worden. Voor deze studie betroffen de
beschermingscriteria (1) voor eutrofiërend
stikstof: bescherming van de soortensamen-
stelling van de vegetatie en bescherming van het
freatisch grondwater tegen nitraatuitspoeling
(streefwaarde 25 ppm nitraat), en (2) voor het
gezamenlijk verzurend effect van stikstof en
zwavel: de maximaal toelaatbare aluminium-
uitspoeling gebaseerd op een kritieke basische
kationen/Al-verhouding in het bodemwater.
De berekende kritieke lasten werden voor elk
receptorpunt vergeleken met een gemodelleerde
depositiewaarde verkregen via het ops-model (ter
bepaling van de overschrijding). Dit depositie-
model werd door de vito voorafgaandelijk
gevalideerd aan de hand van gemeten depositie-
hoeveelheden in bossen (cf. meetnet intensieve
monitoring). Daarnaast werd ook een factor
berekend voor de verhoogde deposities in recep-
torpunten die in bosranden (100 m) gesitueerd
zijn. Deze factor bleek sterk afhankelijk te zijn
van de landschapsheterogeniteit.
Uit de studie bleek dat de eisen m.b.t. tot soorten-
diversiteit het meest streng zijn; deze werd nl.
voor alle punten overschreden. De kritieke last
m.b.t. nitraatuitspoeling werd in 76 % van de
plots overschreden. Voor de kritieke last gerela-
teerd tot verzurende stikstof en zwavel werd in
88 % van de receptoren een overschrijding vast-
gesteld. Indien denitrificatie onder actuele depo-
sitie werd afgetrokken (verhoging kritieke last)
liep het aantal overschrijdingen terug tot 59%.

Contactpersoon: Johan Neirynck

Ozonmetingen met passive samplers

Ter voorbereiding van de monitoring van
ozonconcentraties in het bosbodemmeetnet
worden in de meetsite Brasschaat ‘passive
samplers’ uitgetest op hun nauwkeurigheid en
hun ozonspecificiteit. Passive samplers zijn
diffusiebuisjes voorzien van een rooster
behandeld met een absorbens of bestaande uit
een vast adsorberend oppervlak. Opname van
een specifieke polluent gebeurt via passieve
diffusie op basis van de concentratiegradiënt
tussen het collecterend oppervlak en de
omgevingslucht. De blootstelling van de sampler
aan de omgevingslucht varieert tussen 1 week en
1 maand.

Van juni tot oktober 2001 werden metingen van
ozonconcentraties verricht met passive samplers
waarvan het rooster gedrenkt was in NaNO2. De
metingen werden op tweewekelijkse basis uit-
gevoerd op een hoogte van 40 m (4 herhalingen)
en vergeleken met de concentratieniveaus
verkregen met de automatische monitor 
(uv-fotometrie). Uit de studie bleek dat de
concentratieniveaus van ozon zowel in het lage
als het hoge concentratiebereik door de samplers
overschat werden. Het uitgeteste type zal dus
niet verder ingezet worden.

Contactpersonen: Johan Neirynck, Peter Roskams

Vleksgewijze naaldvergeling bij Pinus door hoge ozon-

concentraties (foto: P. Roskams)
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Bodemverbeteringsproeven

In 2 bosgebieden in Limburg loopt een onder-
zoek naar de invloed van magnesium- en
kalkproducten op de kroonconditie, de weer-
stand en het herstelvermogen van naaldbomen.
In Hamont-Achel wordt een proefopzet met
toediening van kieseriet en kalkmeststoffen
sinds 1994 opgevolgd. In 2001 werden de naald-
bezetting, -verkleuring en groei van 120 bomen
opgemeten. Ernstige aantasting door de Rood-
zwarte dennencicade (Haematoloma dorsatum)
bleef dit jaar achterwege. Over de periode 1994-
2001 werden voor de onderzochte criteria geen
significante verschillen tussen de behandelingen
gevonden.

Bodemverbeteringsproef in Hamont-Achel. 

(foto: P. Roskams)

In het Pijnven wordt sinds 1999 nagegaan of
toedienen van kalkmeststoffen en alternatieve
kalkhoudende producten de gevoeligheid van
Corsicaanse den voor Sphaeropsis sapinea
beïnvloedt en of de vitaliteit van aangetaste
bestanden hiermee kan verbeterd worden.
Infectie door deze schimmel veroorzaakt vooral
sterfte van de nieuwe jaarscheut maar kan in
sommige gevallen leiden tot het afsterven van
grote delen van de kroon. In augustus 2001 werd
de kroonconditie beoordeeld en de infectie door
Sphaeropsis sapinea geëvalueerd. Aan meer dan
2000 bomen werden gegevens verzameld over
naaldverlies, harsuitvloei, schade aan eind-
scheuten, takken en kroontop. In 2001 werden
slechts bij een beperkt aantal bomen nieuwe
infecties genoteerd. De gegevens van de voorbije
2 jaren werden verwerkt ter voorbereiding van
een tussentijds verslag. 

Contactpersoon: Peter Roskams

Onderzoek naar de verspreiding 
van de Dennennematode
(Bursaphelenchus xylophilus)

De dennennematode Bursaphelenchus xylophilus
is een parasitair aaltje dat door verschillende
houtbewonende keversoorten verspreid wordt.
Eenmaal in het xyleem van naaldbomen
verstoort het de sapstroom waardoor verkleu-
ring en verwelking van de boomkroon ontstaat.
Geïnfecteerde bomen kunnen na korte tijd
afsterven. 

In het Noord-Amerikaanse oorspronggebied treft
deze verwelkingsziekte (Pine wilt disease)
vooral de ingevoerde Pinus-soorten. In Japan,
China, Taiwan en Zuid-Korea veroorzaakt het
geïntroduceerde aaltje reeds geruime tijd
grootschalige dennensterfte. In Europa werd de
dennennematode voorlopig alleen in Portugal
waargenomen.

De Europese Commissie wil de verspreiding van
Bursaphelenchus xylophilus tegengaan. Voor een
evaluatie van de toestand moeten de lidstaten
sinds 2000 jaarlijks steekproeven uitvoeren naar
het al dan niet voorkomen van de dennen-
nematode. In Vlaanderen staat het Instituut in
voor de staalname. Het Centrum voor Land-
bouwkundig Onderzoek (clo) voert de analyses
uit. 

De staalname greep in 2000 en 2001 op dezelfde
bomen plaats. 80% van de steekproef betrof
Grove den, de overige 20% Corsicaanse den. Van
de 20 steekproefpunten maken er 12 deel uit van
het bosvitaliteitsmeetnet. Abnormale dennen-
sterfte komt in de proefvlakken niet voor.
Voorlopig is in geen van de bemonsterde bomen
Bursaphelenchus xylophilus teruggevonden. In
2001 zijn wel in praktisch alle houtmonsters
saprofage nematoden waargenomen.

Contactpersonen: Geert Sioen, Peter Roskams

Inventarisatie van het dennenaaltje (Bursaphelenchus

xylophilus): houtmonster. (foto: G. Sioen)
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Opvolging internationale 
programma’s

Het team Bosbescherming staat in voor de
opvolging van het internationaal samen-
werkingsprogramma un/ece icp Forests en het
eu-programma voor de bescherming van de
bossen tegen luchtverontreiniging en fungeert in
dit verband als National Focal Centre. Deze taak
omvat o.a. de coördinatie van het programma op
nationaal (regionaal) niveau, centralisatie en
beheer van de data en rapportering aan de eu- en
un/ece-instanties.

Sinds 2000 wordt het voorzitterschap waar-
genomen van de werkgroep ‘Biotic damage’ van
het icp Forests Expert Panel on Crown Condition
Assessment. Van 3 tot 5 mei 2001 werd rond dit
thema een workshop georganiseerd in Brussel,
waaraan vertegenwoordigers uit 10 landen en de
ec deelnamen. Tijdens de eerste dag gaven de
verschillende deelnemers een overzicht van hun
nationale programma’s inzake onderzoek naar
insectenaantastingen en schimmelinfecties.
Tijdens de tweede dag werden methodologische
aspecten van dit onderzoek in het kader van het
eu / icp Forests programma bediscussieerd. De
workshop werd afgesloten met een excursie in
het Meerdaalwoud. Op de 17e icp Forests Task
Force meeting in Ennis (Ierland, 19-23 mei 2001)
werden de resultaten van deze workshop
voorgesteld. 

Ter voorbereiding van de ozonmeetcampagne in
het meetnet voor de intensieve monitoring van
bosecosystemen werd deelgenomen aan een
trainingscursus ter beoordeling van ozonschade
aan de vegetatie in Duitsland (Göttingen, 2-4 juli
2001).

Verder werd deelgenomen aan meetings van o.a.
het Expert Panel on Crown Condition Assess-
ment, de Scientific Advisory Group en de Werk-
groep Luchtverontreiniging van het Permanent
Bosbouwcomité. 

In 2001 werd tevens ingestaan voor de opvolging
en ondersteuning van het Forest Soil Co-
ordinating Center (fscc, Universiteit Gent,
Laboratorium voor Bodemkunde), dat verant-
woordelijk is voor de centralisatie, opslag,
interpretatie en rapportering van de resultaten
van het bodemonderzoek in de Level i - proef-
vlakken op Europees vlak.

Contactpersoon: Peter Roskams

Adviezen

Het Instituut fungeert als aanspreekpunt voor
informatie en adviezen inzake aantastingen en
infecties van bomen. Op vraag van aminal afd.
Bos & Groen werden o.a. adviezen verleend
inzake:
• diagnose en bestrijding van Heterobasidion

annosum in dennenbossen in Limburg
• schade door Honingzwam (Armillaria mellea)

in Lembeekbos (Vlaams Brabant)
• beukensterfte in het Drongengoed (Oost-

Vlaanderen)
• schade door wintervlinder en Eikenpracht-

kever (Agrilus biguttatus) in diverse bos-
gebieden

• schorskevers in Grove den

Andere adviezen betroffen o.a. schade door
Esdoornuil (Acronicta aceris) op Paardekastanje,
Kastanjemineermot (Cameraria ohridella),
Wilgenhoutrups (Cossus cossus), Zestandige
dennenbastkever (Ips sexdentatus), bastnecrose
van beuk (Nectria coccinea) en verwelkingsziekte
(Verticillium). Als gevolg van de recente
problemen in de Waalse bossen was er dit jaar
opvallend veel vraag naar de schade door
schorskevers (o.a. Trypodendron domesticum en
T. signatum) in beuken. De gecombineerde
inwerking van klimaatsfactoren, schorskever-
aantastingen en schimmelinfecties heeft in
Wallonië geleid tot meer dan 200.000 m3 nood-
vellingen in beukenbossen. Uit een rondvraag in
verschillende houtvesterijen blijkt dat er in
Vlaanderen tot nu toe geen vergelijkbare schade-
gevallen gemeld worden. 

Schade aan Zwarte els door Phytophtora bleef ook
in 2001 een actueel thema. Er werden tevens
talloze vragen behandeld en gegevens verstrekt
m.b.t. de bosgezondheidstoestand in het
Vlaamse Gewest.
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Gestreepte dennenrups (Panolis

flammea) (foto: P. Roskams)
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Bosecologie  
en  bosbehandel ing

Het onderzoeksthema Bosecologie en Bosbehandeling

kadert binnen de onderzoeksopdracht

bosontwikkeling, bosecologie en natuurontwikkeling

in bossen. De algemene doelstellingen van deze

onderzoeksopdracht zijn:

• onderzoek naar bosomvorming in functie van een

meer natuurgetrouwe bosbouw

• onderzoek inzake bostypologie

• uitbouw van het bosreservatenonderzoek

• bosecosysteemonderzoek

Vanaf 1995 werd de statutaire invulling gegeven aan

de opdracht bosecologie; de opdracht rond

bosbehandeling wordt pas sinds 2000 ingevuld. Het

team kende de laatste jaren een sterke uitbreiding,

zowel naar personeelsbezetting als inhoudelijke taken

en onderzoeksthema’s.

Het monitoringsprogramma 
bosreservaten

Het bosreservatenonderzoek, gestart in juni
2000, bestaat uit 3 deskundigen en 2 weten-
schappelijke attachés. Het programma voorziet
2 luiken: enerzijds de monitoring van de inte-
grale bosreservaten en anderzijds de uitvoering
en coördinatie van specifieke kortlopende onder-
zoeken (zie verder).

Een selectie van integrale bosreservaten - dit
zijn bosreservaten waar een nulbeheer geldt - zal
met een interval van 10 jaar opnieuw onderzocht
worden, om veranderingen in structuur en
samenstelling van bomen, struiken en kruiden
te monitoren. Ook bodem en humus worden
telkens onderzocht. In 2000 en 2001 bestudeerden
we eerst het Kersselaerspleyn in het Zoniënwoud.
Dit reservaat kent een lange voorgeschiedenis:
een kernvlakte van zowat 10 ha, waarin zich
beuken bevinden met een leeftijd van ruim
230 jaar, wordt integraal beheerd sinds 1983.

Buiten de kernvlakte is de bosstructuur en
vegetatie opgemeten met een grid van geneste
steekproefcirkels. De kartering in de kernvlakte
toonde aan dat de diversiteit van de vegetatie zeer
laag is in de grote verjongingsgroep van Beuk.
Zelfs een uiterst schaduwtolerante soort zoals
Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), ontbreekt
er. Vermoedelijk is dit een gevolg van extreme
beschaduwing. In 2001 zijn eveneens 3 staats-
natuurreservaten waar een nulbeheer geldt
(Hannecartbos, Rodebos en Walenbos) opnieuw
onderzocht, 10 jaar na een eerste inventarisatie
door het Instituut voor Natuurbehoud.

Contactpersonen: Luc De Keersmaeker, Hans Baeté

en Kris Vandekerkhove
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De relatie tussen de bedekking door

Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) in

een 10m x 10m grid en de bosstructuur in

de kernvlakte van het bosreservaat

Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)



Diversiteit en ecologie van 
fanerogamen en macrofungi 
op dood beukenhout

Recent startte een Europees project (“Nat-Man”),
dat ondermeer een natuurgericht beheer voor
Europese beukenbossen beoogt. Een van de
pijlers in dit onderzoek is de rol van dood hout
in de nutriëntenkringloop en als “substraat”
voor biodiversiteit. In dit projectluik wordt de
impact onderzocht van grote eenheden dood
beukenhout als habitat voor planten en
zwammen, en zal ook getracht worden een
successiemodel te definiëren voor planten- en
zwammengemeenschappen op verterend hout.
Via een financiering door aminal, afd. Bos &
Groen werd het bosreservaat Kersselaerspleyn
(Zoniënwoud) opgenomen in dit onderzoek
(overige sites liggen in Hongarije, Slovenië,
Nederland en Denemarken).

Concreet werden 200 eenheden groot dood
beukenhout geselecteerd, volgens maximale
variatie qua diameter, type en verterings-
stadium. Vaatplanten en mossen werden in één
ronde geïnventariseerd door K. van Dort
(Alterra, nl). Hieruit bleek dat rottend groot
dood hout een belangrijk substraat voor deze
groep vormt. Bij de 100 aangetroffen soorten
waren verscheidene nog niet voor het Zoniën-
woud gekend.

Het luik fungi beperkt zich tot welbepaalde
groepen macrofungi (“paddestoelen”). Deze
werden tijdens 3 inventarisatierondes
bemonsterd. Ook hier werd een zeer grote
diversiteit waargenomen, ondermeer 13 van de
43 indicator-soorten kenmerkend voor natuur-
waarde qua dood hout in beukenbos. Bijzondere
soorten werden meer waargenomen op boom-
lijken met een grote diameter, maar ook het
verteringsstadium is cruciaal. In het reservaat
ontbreken momenteel nog de soorten van
“zieke” bomen, die overigens in Vlaanderen
bijna uitsluitend in lanen en parken worden
aangetroffen.

Contactpersoon: Ruben Walleyn

Verkennend onderzoek naar 
de potentiële waarde van integrale
bosreservaten voor het behoud 
van xylobionte arthropoden

Om na te gaan of onze bosreservaten nog een
potentieel kunnen hebben voor het behoud van
xylobionte organismen voerde het kbin i.o.v.
aminal, afd. Bos & Groen (twol) een inven-
tarisatie uit. Het Instituut speelt bij dit project
een belangrijke ondersteunende rol: het stond in
voor de aankoop en aanmaak van alle vangst-
apparatuur en de installatie van de proefvlakken
en werkt samen met het kbin voor wat betreft de
interpretatie van de bekomen resultaten. Deze
inventarisatie van dood-houtbewonende
arthropoden gebeurde van maart 1999 tot maart
2001 op 8 proeflocaties (3 in het Kersselaers-
pleyn in het Zoniënwoud, Grote konijnenpijp in
het Meerdaalwoud, Wijndalebos, Rodebos,
Beiaardbos en Kolmontbos in Tongeren). 

De vangstmethode per locatie bestond uit een
batterij van gecombineerde vallen, gesitueerd op
of rond een staande dode beuk met dbh >40cm:
een vensterval, één lokval, één stameklektor, een
set van 3 bodemvallen en een set van 6 kleur-
vallen.

De resultaten van dit onderzoek zijn veel-
belovend. Elke locatie leverde tussen de 80 en
130 soorten op, ook een aantal heel bijzondere
soorten. Enkele bijzonderheden zijn onder
andere Elater ferrugineus, Leptura scutellata, Hister
striola, Dorcatoma dresdensis en chrysomelina,
Rhizophagus cribratus, Tetratoma desmaresti en
Dirhagus lepidus. Verschillende hiervan zijn
opgenomen in de ‘indicatorsoortenlijst voor
bossen van Europees belang voor het behoud
van dood-hout-bewonende invertebraten’. 

In de marge van dit onderzoek werden ook
Dansvliegen bemonsterd (Empididae). Ook dit
onderzoek leverde een aantal heel bijzondere
soorten op, o.a. Oedalea apicalis (eerste waar-
neming voor Vlaanderen), Hilara albitarsis en
Hilara hirtipes (beide derde waarneming voor
Vlaanderen). 

Contactpersonen: Peter Van de Kerckhove en

Kris Vandekerkhove
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Pluteus umbrosus, Pronkhertezwam,

strict gebonden aan groot, sterk

verrot loofhout (foto Ruben Walleyn)

Leptura scutellata, een zeldzame

boktor opgenomen in de lijst van

indicatorsoorten voor bossen van

Europees belang voor het behoud

van dood-hout-bewonende

invertebraten, werd gevangen in het

bosreservaat Kersselaerspleyn

(Zoniënwoud) 

(Figuur uit Kevers – Harde & Severa)



Wetenschappelijke exploitatie bos-
inventarisatie van het Vlaamse Gewest

Om een efficiënt bosbeleid te kunnen voeren
zijn in de eerste plaats nauwkeurige en recente
gegevens nodig in verband met de basis-
kenmerken van het bos. In de periode 1997-2000
voltooide aminal, afd. Bos & Groen daarom de
eerste Vlaamse Bosinventaris. 

De metingen werden uitgevoerd in een
systematisch raster van 1 km op 0,5 km, uitgezet
op de boskartering (1981-1992) van Vlaanderen,
wat neerkomt op 1 meetpunt per 50 ha bos. In
totaal zijn 3000 punten geselecteerd waarvan
zowel kwalitatieve als kwantitatieve kenmerken
zijn berekend. In de helft van de proefvlakken
werden gedetailleerde vegetatiegegevens
verzameld. Tenslotte bemonsterde het Instituut
een deel van de proefvlakken bodemkundig
(Bosbodeminventarisatie). De belangrijkste
resultaten zijn reeds samengebracht in het
eindverslag van de bosinventarisatie.

Verdere statistische analyses en wetenschappe-
lijke verwerking en interpretatie van de data is
echter nodig, onder meer ter ondersteuning van
het beleid. Dit gebeurt aan het Instituut in
opdracht van aminal, afd. Bos & Groen. Ook
studies door derden in verband met de bos-
inventaris worden begeleid en gecoördineerd.

Concreet werd in 2001 een rapport uitgewerkt
over homogene bestanden. Verschillende andere
studies startten o.a. met de verwerking van
vegetatiegegevens en van schorsmetingen.
Ondersteuning met data uit de bosinventaris
gebeurde voor diverse onderzoeken: evaluatie
van beheersmaatregelen voor de ecologische
waarde van populierenbestanden (pbo),
biodiversiteitsbepaling in bossen (vlina),
habitatkarakterisatieonderzoek met loopkevers
(vlina), selectie van plusbomen en zaad-
bestanden (het Instituut), c-sequestratie (dwtc)
en houtkwaliteit (i.s.m. rug). Verder deden o.a.
het Instituut, de houtvesterijen, verschillende
studiebureaus, Europese onderzoeken en
individuele personen beroep op informatie uit
de bosinventaris. 

Contactpersoon: Klaartje Van Loy

Overzicht van de indexwaarde 

(op 100) in het bosinventarismeetnet 

voor Vlaanderen

Biodiversiteitsbepaling in bossen

Onderzoek rond biodiversiteit in bossen aan het
Instituut gebeurde in het kader van het vlina-
project ‘Selectie en evaluatie van indicatoren en
uitwerking van een praktisch bruikbare metho-
dologie voor de beoordeling van biodiversiteit in
bossen’. Het ontwikkelde scoresysteem beoor-
deelt diversiteit van 4 aspecten: structuur,
houtige vegetatie, kruidvegetatie en dood hout. 

Berekeningen toonden aan dat de indexwaarde
de beheersmaatregelen kan evalueren en een
juiste weerspiegeling is van de potentiële
diversiteit of ‘authenticiteit’ van het bos.

Dit project werd reeds in 2000 gefinaliseerd. De
biodiversiteitsindex is aangenomen als model
van een ‘Biodiversity Evaluation Tool’ in het
Europese samenwerkingsprogramma ‘bear:
Indicators for monitoring and evaluation of
forest biodiversity in Europe’. 

Door de beschikbaarheid van data uit de Vlaamse
Bosinventaris bood zich de mogelijkheid de
index te berekenen voor heel Vlaanderen.
Hiermee werd een beeld verkregen van de
toestand van biodiversiteitsaspecten in het
Vlaamse bos en kon het scoresysteem
geëvalueerd worden met een grotere dataset. 

De gemiddelde indexwaarde is laag. Dit komt
door de strengheid van de index maar het reflec-
teert ook de huidige toestand van het Vlaamse
bos. Vooral een gebrek aan oude bomen,
natuurlijke openingen en dood hout en een
sterke dominantie van exotische soorten zijn de
belangrijkste kenmerken van de bosbestanden.
Nochtans kon voor de meeste indicators de
maximumwaarde berekend worden, wat aan-
geeft dat de index niet te streng is en groeiruimte
biedt. De link met de bosinventaris maakt
monitoring van toekomstige bosontwikkeling
mogelijk.

Contactpersonen: Kris Vandekerkhove en

Klaartje Van Loy
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Natuurlijke verjonging van Beuk 
in Zoniënwoud

Na de installatie van de proefvlakken in 2000
konden er in 2001 voor het eerst verschillende
metingen opgestart worden. Er was al geweten
dat 2000 een zeer goed zaadjaar was, maar de
uitgevoerde tetrazoliumtesten leerden ons ook
dat het zaad van goede kwaliteit was (75 % ÷ 9 %
kiemkrachtige zaden). Dit werd echter niet
bevestigd bij de eerste tellingen in april 2001:
slechts één proefvlak benaderde een kiemings-
percentage van 30 %; bij de andere proefvlakken
lag dit beneden 5 %. Een mogelijke verklaring
hiervoor is de extreem grote vraat door duiven.
Na de eerste zaadtellingen in 2000 hadden we al
een indicatie dat duivenvraat een belangrijk
aandeel had in de zaadverliezen. Dat dit in de
latere fasen minstens even belangrijk blijft, werd
overduidelijk aangetoond bij de tellingen
gedurende het groeiseizoen: alleen bij de met
netten beschermde proefvlakken bleven zaai-
lingen overleven. Het effect van de netten speelt
het meest in de week 19-21, dus tussen 8 en
23 mei, het moment van maximale kieming van
de beukenzaden. Het zal onze verdere opdracht
zijn om een aanvaardbare en praktische bescher-
mingsmethode te vinden, om natuurlijke
verjonging van Beuk in Zoniënwoud bekomen.

Diverse andere factoren spelen in op het proces
van natuurlijke verjonging. Om deze factoren zo
goed mogelijk te kwantificeren, werden in 2001
bestandsopnames van de proefvlakken gemaakt
en werden in de zomerperiode fish-eye-foto’s
genomen om het lichtaanbod van de proef-
vlakken te bepalen.

Contactpersonen: Beatrijs Van der Aa (aspect bos-

behandeling) en Bruno De Vos (aspect stand-

plaatsfactoren)

Het gebruik van netten beperkt de vraat door duiven aan-

zienlijk (foto Stefaan Goessens)

Natuurontwikkeling op voormalig
intensieve landbouwgronden

Rond natuurontwikkeling op voormalig
intensieve landbouwgronden werd in 2001 een
vlina-project ondersteund vanuit het Instituut:
‘Praktijkgericht onderzoek naar kansen en
belangrijke stuurvariabelen voor natuur-
ontwikkeling op gronden met een voormalig
intensief landbouwgebruik’. Het project verliep
in samenwerking met het in, het kbin en de
Universiteit Groningen. Van maart tot september
2001 werd door het Instituut het luik ‘Kansen
van spontane verbossing versus bebossing’
uitgewerkt.

Een bosuitbreiding gebeurt bijna uitsluitend
door aanplanting, voor spontane verbossing
wordt maar zelden gekozen. Het klinkt logisch
dat een spontaan bos een hogere natuurwaarde
kan bezitten dan een uniform ogende aan-
planting, maar er is nog weinig studie verricht
om dit te verifiëren. Dit jaar werd een verge-
lijkend vegetatieonderzoek van jonge spontane
bossen en aanplantingen op voormalige land-
bouwgronden uitgevoerd. Aan de hand van een
8-tal case-studies werden de 3 meest voor-
komende bodemtypes in Vlaanderen, zijnde
zand, leem en alluviale bodems, bestudeerd.
Spontane verbossing kan leiden tot een bos met
hoge natuurwaarde en kan in bepaalde gevallen
een goed alternatief vormen voor een traditionele
aanplanting. Bovendien is spontane verbossing
financieel aantrekkelijk door het uitsparen van
de aanplantingskosten. In het in december 2001
gepubliceerde eindrapport staat dit uitvoerig
beschreven.

Daarnaast startte de uitbouw van een gis-data-
bank, waarin de gegevens over alle gekende
spontane bossen in Vlaanderen zijn opgenomen.

Contactpersonen: Arne Verstraeten en

Kris Vandekerkhove

Spontaan bos van 5 jaar oud met Ruwe berk (Betula pendula)

op voormalig akkerland in het Heidebos in Moerbeke-Waas
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Ecologische waarde van 
populierenaanplantingen

Het beleidsgericht onderzoek in de bossfeer
kreeg sinds februari 2001 nieuwe aandacht met
het opstarten van het pbo-project ‘Evaluatie van
beheersmaatregelen om de ecologische waarde
van populierenaanplantingen te optimaliseren’.
Het project verloopt in samenwerking met de
rug en het ruca.

De natuurwaarde van populierenbossen is
omstreden. Soms komt er een gevarieerde flora
in voor, maar vaak domineert de Grote brand-
netel (Urtica dioica). Vermits populieren-
aanplantingen meer dan 13 % van de Vlaamse
bossen uitmaken is het aangewezen te onder-
zoeken hoe we hun ecologische waarde kunnen
verhogen. Doelstelling van dit project is dan ook
de evaluatie van ecologisch gerichte beheers-
maatregelen, die kunnen worden ingeschakeld
bij het bosbeheer en het beleid inzake popu-
lierenaanplantingen. Daarvoor is het nodig eerst
de belangrijkste variabelen en processen te
identificeren, die de ecologische waarde van de
populierenaanplantingen bepalen. Een
verkennende analyse op de dataset van de
Vlaamse bosinventarisatie is inmiddels gebeurd
en resulteerde in een vegetatiekundige indeling
van de populierenbossen in een 7-tal types, naast
de herkenning van potentieel belangrijke
stuurvariabelen. Aan de hand van detailstudies
worden een aantal parameters en processen
verder onderzocht, zoals het effect van begrazing,
isolatie, aanwezigheid van een onderetage,
migratie van soorten, enz. Dit jaar startte de
studie van de migratie van bosplantensoorten
in het Muizenbos te Ranst.

Contactpersonen: Arne Verstraeten,

Luc De Keersmaeker en Kris Vandekerkhove

Nat populierenbos in de Vorte Bossen in Ruiselede met 

een gevarieerde voorjaarsflora ondanks de hoge brand-

netelbedekking (foto Filiep Lammertijn)

Wetenschappelijke ondersteuning 
van de gebiedsvisies voor de vogel- 
en habitatrichtlijngebieden

In het kader van de Europese vogelrichtlijn
(Richtlijn 79/409/eeg) en habitatrichtlijn (Richt-
lijn 92/43/eeg) zijn in Vlaanderen respectievelijk
23 en 40 Speciale Beschermingszones (sbz)
aangeduid. Deze gebieden behoren hierdoor tot
het Europees ecologisch netwerk (natura 2000).
In de sbz wordt de instandhouding, het herstel
en zo mogelijk de verbetering van de natuurlijke
leefmilieus en wilde flora en fauna beoogd. 

Op vraag van aminal, afd. Natuur en afd. Bos &
Groen werkt het Instituut, samen met het
Instituut voor Natuurbehoud (in), aan de weten-
schappelijke ondersteuning en onderbouwing
van de gebiedsvisies voor de sbz. In een eerste
fase zijn door de beide instituten en aminal, afd.
Natuur een aantal gebiedsvisies als piloot-
projecten uitgewerkt. Het Instituut werkte in
2000 en begin 2001 aan de gebiedsvisie “Klein en
Groot Schietveld”. Daarna is begonnen met de
gebiedsvisie “Bossen van de Vlaamse Ardennen
en andere Zuid-Vlaamse bossen”. Het in werkte
de gebiedsvisies “Vallei van de Zwarte Beek,
Bolisserbeek en Dommel met heide en ven-
gebieden” en “Mechelse Heide en Vallei van de
Ziepbeek” uit. Bij aminal, afd. Natuur werd
gewerkt aan de gebiedsvisies “vijvergebieden
Midden-Limburg”, “Vallei van de Dijle, Laan en
Ijse”, “Schelde- en Durmeëstuarium” en
“Ijzervallei en Handzamevallei”. Hierbij had het
Instituut vooral aandacht voor de positie van de
bossen in de verschillende gebiedsvisies. 

Verder zijn op vraag van aminal, afd. Natuur, in
samenwerking met het in, habitat- en soorten-
fiches opgesteld voor de habitats (bijlage i) en
soorten (bijlage ii) van de habitatrichtlijn die in
Vlaanderen voorkomen. Het Instituut verzorgde
hier de fiches van de boshabitats.  

Contactpersonen: Arno Thomaes en

Kris Vandekerkhove
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Het bosreservaat Neigembos maakt

deel uit van het habitatrichtlijns-

gebied ‘Bossen van de Vlaamse

Ardennen en andere Zuid-Vlaamse

bossen’. Het bevat een belangrijke

oppervlakte Endymio-Carpinetum

(Europees habitattype: 9130: beuken-

bossen van het type Asperulo-

Fagetum) (foto Kris Vandekerkhove)



Wetenschappelijke ondersteuning
met betrekking tot de methodologie
voor profilering van bosbouw en bos-
beleid in landinrichtingsprojecten

Het doel van deze studie is het uitwerken van
een methodologie die kan gebruikt worden om
een volwaardige gebiedsvisie voor bos aan te
leveren binnen de landinrichting. Dit onderzoek
kadert in een overeenkomst tussen het Instituut
en de vlm en gebeurt aan de hand van 2 concrete
landinrichtingsprojecten, nl. Brabants Plateau
en Brugse Veldzone.

In 2001 begon de opmaak en methodologie van
het beschrijvende gedeelte. Daartoe gebeurde
een onderverdeling van de respectievelijke
landinrichtingsprojecten in beter werkbare
deelgebieden. De boskartering, historische
kaarten en de kaart van de potentieel natuurlijke
vegetatietypes hielpen om per deelgebied een
globale beschrijving op te stellen. Voor de
bestaande boscomplexen werden bosfiches
opgesteld, die een bespreking inhouden van de
aanwezige bosfuncties, de knelpunten en de te
nemen maatregelen. Een boscomplex is gedefi-
nieerd als een duidelijk herkenbare ruimtelijke
entiteit met een hoge bebossingsgraad.

In tweede instantie vond een analyse plaats van
de methodiek van de Gewenste Bosstructuur,
een globale visie daterend van 1996 en ontwik-
keld in opdracht van aminal, afd. Bos & Groen.
De voorgestelde bosuitbreidingen werden
overzichtelijk gemaakt op landinrichtings-
niveau. Hieruit resulteerde het besluit dat deze
niet voldoende gedetailleerd en beargumenteerd
waren met betrekking tot de gewenste bos-
functies. De methodiek van de Gewenste
Bosstructuur zal in het verdere projectverloop
gebruikt worden als inspiratiebron, maar de
kwalitatieve en kwantitatieve argumentatie

voor bosuitbreiding op
basis van bosfuncties
zal de nadruk krijgen. 

Contactpersonen: Pieter

Vercammen, Inge Brichau

en Kris Vandekerkhove

Adviesverlening – dienstverlening 
aan derden

Door het team Bosecologie en Bosbehandeling
werd rond uiteenlopende onderwerpen weten-
schappelijke ondersteuning en advies verleend
aan de administratie.

In het kader van het vlina-project ‘Ecosysteem-
visie Bos Vlaanderen’ zijn gis-data ontwikkeld
die de historiek van de bebossing tussen 1775 en
2000 weergegeven. Voor de uitwerking van
beheersplannen, aankoopdossiers e.d. verzocht
aminal, afd. Bos & Groen in 2001 regelmatig om
gedetailleerde informatie over historisch
landgebruik van boscomplexen of regio’s. Het
Instituut leverde in dergelijke gevallen specifieke
gegevens.

Rond de problematiek van begrazing in bossen
verzorgde het Instituut enkele praktische
adviezen voor de administratie en werden enkele
monitoringsproefvlakken uitgezet in een aantal
pilootgebieden (Altembroek, Grootbroek,
Beverlo). Het Instituut publiceerde bovendien
een praktische handleiding om begrazings-
aanvragen in de praktijk te evalueren. 

In het kader van de verdere uitbouw van het
netwerk van Bosreservaten werd een intensieve
ondersteuning en advisering verleend bij de
opmaak van de aanwijzings- en erkennings-
dossiers voor een vijftal nieuwe reservaten en de
beheersplannen van een zevental andere
bosreservaten.

Verdere wetenschappelijke ondersteuning
omvat o.a. advisering bij de eindversie van de
beheersvisie van aminal, afd. Bos & Groen, bij de
verdere afbakening van de Gewenste Bos- en
Natuurstructuur, en de onderbouwing van de
uitbreiding van de Habitatrichtlijngebieden.

Contactpersonen: Kris Vandekerkhove en

Luc De Keersmaeker
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Houtkwal i te i t  
en  houttechnologie
Voor de Euramerikaanse populierenklonen
‘Muur’, ‘Vesten’ en ‘Oudenberg’ alsook voor de
kloon ‘Grimminge’ (backcross Dx(TxD)) werden
de houttechnologische fiches opgesteld. De
eerste 3 klonen beschikken, mits een aangepast
onderhoud gebeurt, over voldoende kwaliteit
om in de fineerindustrie te worden verwerkt.
‘Grimminge’ kon door het kleine aantal stam-
stukken niet voldoende worden beoordeeld. 

Voor populier werd tevens een levenscyclus-
analyse uitgevoerd. In vergelijking met andere
materialen wordt in elk levensstadium (van
wieg tot graf) een ecologische balans opgemaakt.
Dit onderzoek werd vooral toegespitst op de
transportfactor. Hieruit bleek dat het gunstig
milieuprofiel van hout omslaat wanneer de
transportafstand meer dan 150 km bedraagt.

Er werd verder gewerkt aan de marktstudie van
populierenhout. De houtstroom werd verder
verfijnd op basis van enquêteresultaten uit de
papier- en spaanplaatindustrie. De herwerkte
resultaten van de 2 enquêtes voor populieren-
telers en –producenten zijn beschikbaar.

Daarnaast werd onderzoek verricht naar de
potentie van wilgen. In Bree werden 8 bomen
geveld voor de evaluatie van intraklonale
verschillen. Dit onderzoek werd aangevuld met
10 wilgenklonen uit Semmerzake om de inter-
klonale verschillen te duiden. Zowel fysische en
mechanische eigenschappen als de fineer-
kwaliteit en de mogelijkheid tot impregnatie
werd onderzocht. Wilgen blijken een hout-
kwaliteit vergelijkbaar met populieren te
vertonen.

Tenslotte werd ook een vooronderzoek naar de
kwaliteit van kerselaar verricht. Reden van het
onderzoek was het sporadisch voorkomen van
een groene kern. Er kon hierover nog geen
uitsluitsel worden gegeven.

Contactpersonen: Lieven De Boever

(Universiteit Gent) en Boudewijn Michiels
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Standplaatsonderzoek
en bosuitbre iding

De standplaats kan gedefinieerd worden als het

ruimtelijk kader waarbinnen de ecologische processen

van het bosecosysteem zich afspelen. Het

standplaatsonderzoek bestudeert de relatie tussen de

abiotische en biotische ecosysteemcompartimenten

en legt zich meer in het bijzonder toe op de analyse

van de ruimtelijk gebonden abiotische factoren die

een effect hebben op de groei en de ontwikkeling van

de bomen en het bosbestand (bodemvruchtbaarheid,

hydrologie, historiek landgebruik, enz.). 

In het kader van bosuitbreiding wordt praktisch

gericht onderzoek verricht ter ondersteuning van

(her)bebossingsinitiatieven. Momenteel wordt er veel

aandacht besteed aan standplaatsgeschikte

soortenkeuze, standplaatseigen bostypes en de

selectie van ecologisch en economisch verantwoorde

methodes om concurrerende vegetatie tegen te gaan.

Ook op het vlak van de verontreinigingsproblematiek

wordt onderzoek uitgevoerd. Een belangrijk ruimtelijk

milieuprobleem in Vlaanderen, in casu

bodemverontreiniging door het bergen van

baggerspecie, wordt systematisch in kaart gebracht en

de mogelijkheden voor verantwoord gebruik door

verbossing of bebossing wordt nagegaan. Bovendien

wordt hierbij essentiële informatie ingewonnen over

de respons van boomsoorten en het bosecosysteem

op anorganische bodemverontreiniging.

Ecosysteemvisie bos Vlaanderen

In 2001 werd de ecosysteemvisie ‘Bos
Vlaanderen’ afgerond. Deze vlina-opdracht
startte in 1998 en had tot doel de relatie tussen
historiek en standplaats van het bos te bepalen.
De gis-data die het resultaat zijn van het project,
worden vanaf 2002 via oc-gis Vlaanderen
verdeeld. Tijdens de eerste jaren van het project
is de bebossing op historische kaarten
gedigitaliseerd en door de verschillende kaarten
met elkaar te combineren werd het mogelijk de
leeftijd van het actuele Vlaamse bos te bepalen.

Tijdens het laatste jaar werd uit de digitale
bodemkaart een kaart van de Potentieel
Natuurlijke Vegetaties (pnv) afgeleid. De pnv
kaart geeft weer welk bostype van nature, dus
zonder menselijke invloed, zou domineren. De
pnv’s kwamen tot stand na classificatie van een
groot aantal vegetatie-opnamen in bossen. Enkel
stabiele vegetatietypes die aan specifieke bodem-
eigenschappen gerelateerd konden worden, zijn
als pnv weerhouden. In een laatste fase werden
de pnv kaart en de kaarten met het historische
bos met elkaar gecombineerd om na te gaan hoe
de historische bebossing evolueerde in functie
van de standplaats. Hieruit bleek dat de bebos-
sing sterk is toegenomen op voor de landbouw
marginale standplaatsen (arme zandgronden en
zeer natte valleigebieden), terwijl de bosopper-
vlakte op leem- en zandleembodems aanzienlijk
terugliep.

Contactpersonen: Luc Dekeersmaeker en

Bruno De Vos

De figuur geeft de PNV kaart weer voor de overgang van de

zandleem- naar de leemstreek (tussen Gent en Zottegem) en

het zandige interfluvium tussen Leie en Schelde.
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Voorspellende kwaliteit en 
bruikbaarheid van de bodemkaart 
en Hibbod 

Eind augustus 2001 werd dit vlina-project
gefinaliseerd. Dit onderzoeksproject had tot doel
de voorspellende kwaliteit en de bruikbaarheid
van de databank ‘historische bosbodem-
profielen’ (hibbod) en de bodemkaart te
evalueren. Deze studie werd uitgevoerd in
nauwe samenwerking met de Vakgroep
Bodembeheer en Bodemhygiëne van de rug.

Enkele belangrijke conclusies van het onderzoek
waren dat (1) de ruimtelijke variabiliteit van
bosbodemkenmerken zeer heterogeen is waarbij
de patronen van ruimtelijke autocorrelatie niet
zomaar geëxtrapoleerd kunnen worden tussen
variabelen onderling, horizonten onderling of
tussen gelijkaardige bestanden; (2) de uitgeteste
methodologie inderdaad toelaat de ruimtelijke
autocorrelatie van pH, C en N-gehalte te
kwantificeren op bestandsniveau en informatie
verschaft over de onzekerheid van de voor-
spelling; (3) na ca 50 jaar er een gemiddelde
daling van de pH-KCl (=verzuring met 0.44 pH
eenheden) en (4) een accumulatie van het gehalte
aan organisch materiaal (=stijging met 1.64%) in
de bovenste horizonten gemeten werd. Echter,
door de ruimtelijke variabiliteit en de onzeker-
heid van de positionering van de historische
staalnamelokaties is de te verwachten fout voor
de pH gelegen tussen 0.35 en 0.72 eenheden en
voor organisch materiaal tussen de 0.54 - 1.98%. 

Kriging kaart met de variatie van de potentiële zuurtegraad

in de Ah- bodemhorizont van een Eikenbestand (2.7 ha)

gebaseerd op 97 staalnames

Er kan op basis van deze resultaten niet besloten
worden dat er effectief een significante
verzuring heeft plaatsgevonden in de tijd. Het
gevonden verschil kan evenzeer het gevolg zijn
van de fout op de positionering; (5) de bodem-
kaart voornamelijk geschikt is voor de voor-
spelling van fysische bodemvariabelen die wel in
de kaarteenheden zijn opgenomen (gerelateerd
met textuur). De voorspellende kwaliteit voor
organisch materiaal en pH is echter zeer klein;
(6) het meest geschikte voorspellingsalgoritme
voor de huidige meetwaarden doorgaans
gebaseerd is op een combinatie van gegevens uit
bodemkaart en hibbod samen; (7) de in de
literatuur beschreven pedotransferfunctie een
redelijk goede voorspelling geeft van de water-
retentiekarakteristieken van bosbodems, maar
dat de voorspellingsnauwkeurigheid lager is dan
voor agrarische bodems. Meer gedetailleerde
onderzoeksresultaten zijn te vinden in het
eindrapport. 

Contactpersoon: Bruno De Vos 
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ForSite databank

In de loop van 2001 werden de bodemgegevens
van 4 omvangrijke datasets, tot stand gekomen
bij recente onderzoeksprojecten, geharmo-
niseerd en gecombineerd in de ForSite databank.
In het totaal betreft het 300 standplaatsen,
waarvan 139 bosinventarisatieproefvlakken,
95 bodemfaunaproefvlakken, 51 hibbod-proef-
vlakken en 15 Zoniënproefvlakken. De proef-
vlakken zijn goed verspreid over Vlaanderen,
representatief verdeeld over alle bostypes.

Momenteel loopt een grondige data-cleaning
waarbij alle gegevens getoetst worden en
outliers onderzocht worden op hun juistheid.
Tevens worden afgeleide parameters berekend
op basis van de ruwe data. Zo worden textuur-
gegevens opgedeeld in textuurklassen, Van
Genuchten parameters bepaald voor de water-
retentiekrommen, bodemcompactie-indexen
berekend op basis van penetrograafmetingen,
etc.

Een aantal subdatasets worden afgeleid van de
totale databank in functie van specifieke studies,
waaronder de fs-Carbon databank met de focus
op koolstofgehaltes in meer dan 3000 bodem-
stalen.

Daarna wordt de relationele databank met een
grafische user interface geprogrammeerd en
verder op punt gesteld.

Contactpersoon: Bruno De Vos

De ForSite databank stockeert fysicochemische

karakteristieken van bodemmonsters genomen uit meer 

dan 700 dergelijke boringen in Vlaamse bosbodems.

Inventarisatie van de baggergronden
in Vlaanderen 

Voor de rivieren en kanalen beheerd door awz
wordt de geografische omvang en de graad van
verontreiniging van de baggergronden (oude
stortplaatsen voor baggerslib of plaatsen waar
verontreinigd sediment afgezet werd) onder-
zocht. Er worden gegevens verzameld via bodem-
staalnames (puntboringen tot op 2 m diepte) en
via bladstaalnames (bepalen van de biobeschik-
baarheid). Door de vergelijking van de chemische
eigenschappen van enerzijds bodemstalen uit de
alluviale vlakte en anderzijds bodemstalen van
gekende baggergronden was het mogelijk om
eenduidige criteria op te stellen voor de identi-
ficatie van baggergronden. Bij meer dan 450 ha
baggergronden werd er bodemverontreiniging
met Cd, Cr, Zn en/of Pb vastgesteld. De inventa-
risatie langs de Leie, de Durme en de Zeeschelde
stroomopwaarts van Dendermonde werd dit jaar
afgerond en gerapporteerd. Voor de bagger-
gronden langs de Leie, de Boven- en de Zeeschelde
werden de temporele en ruimtelijke trends
beschreven.

Bij de verwerking van de analyseresultaten van
de bladstalen werd aangetoond dat de bladeren
van Populier en verschillende wilgensoorten op
verontreinigde baggergronden verhoogde en
afwijkende concentraties aan Cd en Zn vertonen,
en dat er een relatie is tussen bodem- en
bladgehalten. De concentratiefactoren waren
echter steeds lager dan 1. Het concept van de
verantwoorde bebossing van baggergronden,
waarbij de aanplanting functioneert als
schermbos, werd verder uitgewerkt, met speciale
aandacht voor de strooisellaag. Op een aantal
baggergronden en aanpalende alluviale bodems
werd de biomassa aan regenwormen bepaald.
Zelfs op recente baggergronden werden reeds
regenwormen aangetroffen, maar de biomassa
was t.o.v. de alluviale
bodems vrij beperkt.
Alle gegevens van dit
inventarisatieproject
worden samengebracht
in de gis-databank
DredGis die online
raadpleegbaar is.

Contactpersonen: Bart

Vandecasteele en

Raf Lauriks
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Populier op landbouwgronden: 
het PAMUCEAF project

Het fair-project pamuceaf (Poplars - a multiple-
use crop for European arable farmers) peilt naar
een veelvoud van implicaties die de mogelijke
bebossing van landbouwgronden met populier
met zich meebrengt.

De economische haalbaarheid op bedrijfsniveau
wordt benaderd door een model dat ontworpen
is aan de universiteit van Reading (v.k.) en waar-
voor uitgebreide boekhoudkundige gegevens
van de Vlaamse landbouwbedrijven ter beschik-
king gesteld werden. 

Een gis-studie heeft de geografische spreiding
van gunstige locaties in Vlaanderen voor de
bebossing van akkerlanden in kaart gebracht, op
basis van bodemeigenschappen, bodemgebruik
en grondbestemming. 

Het onderzoek naar het ecologisch effect via
bodem- en flora-onderzoek van dergelijke
bebossingen is aangevuld met 12 populieren-
aanplantingen op gewezen akkerland en in de
aanpalende akkerlanden, wat voor Vlaanderen
het totaal op 21 locaties brengt. De impact op de
nutriënten- en watercyclus van een populieren-
bos op landbouwgrond wordt bestudeerd in een
nu 18-jarig ‘Beaupré’-bestand in Balegem (Oost-
Vlaanderen).

De landschappelijke invloed van het aanleggen
van populierenbosjes in een overwegend akker-
bouwgebied wordt onderzocht aan de hand van
landschapsevaluaties.

De geografische spreiding (in %) van gunstige locaties in

Vlaanderen voor de bebossing van akkerlanden, op basis van

bodemeigenschappen, bodemgebruik en grondbestemming.

Ook onderzochten wij de sociale implicaties,
door te peilen naar de beleving van de mens zelf
ten aanzien van het voorkomen van populieren-
plantingen op akkerland. Er werden 2 contact-
dagen ingericht met landbouwers, in Balegem en
in Zwevegem. We leerden hier voornamelijk dat
de landbouwers eerder afwijzend staan ten
opzichte van klassieke populierenteelt, vooral
omwille van de rechtsonzekerheid en de lange
omlooptijd (15 à 20 jaar). Korte-omloop-bosbouw
voor energiewinning droeg daarentegen wel hun
belangstelling weg. Ook het grote publiek, bij
monde van de natuurverenigingen, kon zijn
mening kenbaar maken via een enquête. Hun
houding was gematigd positief in het geval dat
populierenteelt braaklegging kon verhinderen
en indien daardoor landbouwmonoculturen met
hoog gebruik van pesticiden konden vervangen
worden.

Contactpersoon: Linda Meiresonne
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Habitatkarakterisatie van 
bosgebonden loopkevers

Dit vlina-project, uitgevoerd tussen 1 oktober
2000 en 30 september 2001, had als doel om op
basis van habitatkarakterisatie gecombineerd
met conservatiegenetisch onderzoek het voor-
komen en de verwantschap van de populaties
van de twee ongewervelde modelsoorten
Carabus auronitens en C. problematicus in te
schatten.

Daartoe werd een uitgebreide geografisch
gerelateerde databank opgebouwd met
gegevens aangaande: (1) loopkevers (6 specifieke
loopkeversoorten: Carabus auronitens,
C. problematicus, C. granulatus, C. violaceus
purpurascens, C. nemoralis en C. coriaceus) ,
(2) strooisel- en bosbodemkenmerken, (3) bos- en
vegetatiegegevens en (4) landschapsecologische
kenmerken.

De databank omvat de beschrijving van
95 bosplots, verspreid over 49 bosgebieden in
Vlaanderen. De studie van de doelsoorten werd
zowel op plotniveau als op bosniveau uitge-
voerd. Het onderzoek naar de habitatpreferentie
van C. auronitens was niet mogelijk omdat het
beperkt aantal plots en bosgebieden waar de
soort voorkomt geen stabiele resultaten kon
leveren. Voor C. problematicus daarentegen werd
een duidelijk positief verband gevonden tussen
de abundantie per plot enerzijds en de afstand
tot de bosrand, de bosoppervlakte of de bos-
omgevingsfactor anderzijds.

Algemene conclusie was dat de habitateisen van
de doelsoorten slechts in beperkte mate konden
worden aangetoond. Opmerkelijk is hierbij dat
plot- en landschapsecologische variabelen
zwaarder doorwegen dan bosbestands-, bodem-
en strooiselkarakteristieken. Dit doet vermoeden
dat de historische populatiedynamiek en
verspreidingsmogelijkheden een grotere rol
spelen in de verklaring van de abundantie dan de
actuele habitatvereisten. Een andere mogelijk-
heid is dat de kritische habitateisen niet behoren
tot de onderzochte set variabelen, hoe ruim ook,
of dat de eisen gesteld door de doelsoorten
helemaal niet zo kritisch zijn. Meer achter-
gronden en details van deze studie zijn te vinden
in het eindrapport. 

Contactpersoon: Bruno De Vos

Een uitgebreide databank van habitatkarakteristieken van

deze 95 bosplots werd opgebouwd om onderzoek uit te 

kunnen voeren van doelorganismen en hun relatie met het

bosmilieu.
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LIFE-project vegetatieconcurrentie
plantsoen

Na de uitvoering van een experimentele
voorproef in het provinciaal domein ‘Het Vinne’
(Zoutleeuw) in 1998 is in januari 1999 gestart
met het grootschalige project. Verspreid over
twee terreinen, de Huweynsbossen in
Lichtervelde en het Rhodesgoed in Kachtem
(totaal 12 ha), worden 18 diverse behandelingen
geëvalueerd in functie van hun efficiëntie om de
concurrerende kruidenvegetatie te onder-
drukken en de groei van jong plantsoen te
verbeteren. 

De behandelingen zijn uiteenlopend van aard en
omvatten de meer traditionele technieken
(maaibeheer, herbiciden) en recentere systemen
(bio-afbreekbare boomplaten). 

Elke behandeling is toegepast in een blok van
ongeveer 900 m2 (ca. 180 bomen) en wordt
3 maal herhaald. De blokken zijn in het voorjaar
nauwkeurig gekarakteriseerd door de bepaling
van de fysische en chemische bodemeigen-
schappen (lisec en ibw) en door vegetatie-
opnamen. De invloed van de behandelingen op
het plantsoen wordt beoordeeld op basis van
metingen zoals de jaarlijkse groei en de uitval. 

Na 3 jaar zijn de verschillen tussen de behande-
lingen goed zichtbaar. In de Huweynsbossen
hebben de Ecopla-platen een zeer significant
positieve invloed: nl. een lagere uitval en een
betere hoogtegroei. Bij zowel pioniersoorten, als
bij Zomereik blijkt duidelijk dat hoe groter de
vrijgestelde diameter rond de stamvoet is, hoe
beter de bomen groeien en hoe lager de uitval is.

Contactpersoon: Jürgen Samyn

Kwantitatieve analyse van de 
verdamping van bossen in vergelijking
met weide en akkerland

Een eerste doelstelling van dit project was het
vergelijken van drie verschillende methoden die
het waterverbruik van bossen begroten. Daartoe
werden vanaf maart 2000 tot november 2001
wekelijks het bodemvochtgehalte op verschil-
lende horizonten, de grondwatertafel en de
doorval- en stamafvloei-neerslag opgemeten.
Deze metingen werden uitgevoerd op 12 proef-
vlakken in bos (eik, beuk, es, populier en den),
2 proefvlakken op akkerland en 1 proefvlak op
weide. Deze metingen werden gebruikt als
invoergegevens voor het waterbalansmodel
wave of voor de kalibrering ervan. 

Analoog aan de sapstroommetingen die vorig
jaar in Balegem (populier) en Brasschaat (grove
den) werden uitgevoerd, werden in het
Aelmoeseneiebos (gemengd eiken-beuken) vanaf
mei tot november sapstroommetingen uitge-
voerd met de Heat Field Deformation-methode.
Er werden in totaal 14 bomen bemonsterd:
6 eiken en 6 beuken met standaardsensoren die
de sapstroom op één welbepaalde diepte in het
spinthout meten, en één eik en één beuk met een
speciale zogenaamde radiale sensor die op
meerdere diepten tegelijkertijd de sapstroom
meet. 

Een derde methode maakt gebruik van de
Penman-Monteith-vergelijking. Hiertoe werd
gebruik gemaakt van de fao-56 methode die
werd ontwikkeld voor landbouwgewassen. Voor
de bossen traden problemen op bij het bepalen
van specifieke factoren die de referentie-evapo-
transpiratie omzetten naar gewasspecifieke
evapotranspiratie. Deze konden gezien de korte
tijdreeks van de metingen nog niet worden
opgelost.

Dit vlina-project werd uitgevoerd in samen-
werking met het Laboratorium voor Bosbouw
(rug) en het Instituut voor Land- en Waterbeheer
(KULeuven).

Contactpersoon: Maaike Minnaert

De uitval in de Huweynsbossen (in %) geeft een duidelijke

weergave van het effect van de verschillende behandelingen.

Verschillende kleuren duiden op significante verschillen

(p < 0.05). Voor de Ecopla-platen wordt een gemiddelde

waarde gegeven.
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Natuurlijke regeneratie 
van het Zoniënwoud

Sinds juli 2000 loopt een onderzoeksproject in
samenwerking met het Centre des Recherches
Agronomique (cra) van Gembloux om de hoofd-
oorzaken op te sporen voor het falen van natuur-
lijke verjonging van Beuk in het Zoniënwoud en
om de beheerders praktische en geteste
technieken aan te reiken zodat de slaagkansen
ervan verhoogd kunnen worden.

Het project wordt gefinancierd door het Fonds
van de Generale Maatschappij van België voor
het Zoniënwoud en staat onder auspiciën van de
Koning Boudewijnstichting. 

In de periode februari-maart 2001 werden de
15 observatie- en bodembewerkingproefvlakken
grondig bemonsterd. Zo werden de strooisel-
lagen en de minerale bodem chemisch en fysisch
geanalyseerd, de mate van bodemcompactie
bepaald en de nutriëntentoestand van de bladval
van 50 moederbomen geëvalueerd. Een
geïntegreerde verwerking van de bosbouw-
kundige parameters, de vegetatieopnames, de
lichtcondities en de overleving en groei-
prestaties van de resterende zaailingen laat toe
de impact van de standplaatscondities op de
natuurlijke verjonging van Beuk in te schatten. 

Een opmerkelijke vaststelling was de variatie in
concentratie aan nutriënten in de gevallen
bladeren. De variatie binnen de proefvlakken
was eerder beperkt, maar tussen de proefvlakken
vrij groot. Vooral de elementen fosfor en
mangaan vertonen zeer grote verschillen. Een
tweede analyse van de bladval 2001 zal uit-
sluitsel geven of eenzelfde variatiepatroon wordt
vastgesteld en wat de invloed was van de
zaadzetting van 2000 op de bladconcentraties.

De staalnames van de bladval werden eind 2001
uitgevoerd. 

Contactpersonen: Bruno De Vos (aspect stand-

plaatsfactoren) en Beatrijs Van der Aa (aspect bos-

behandeling)
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FOLIDATA-bank

In deze databank wordt een referentie- en inter-
pretatiekader uitgewerkt voor de nutriënten-
behoeften van individuele boomsoorten op basis
van bladanalyse. Door de uitvoering van
analyses in het eigen labo kunnen betrouwbare,
vergelijkbare en op gestandaardiseerde wijze
gegenereerde gegevens worden verkregen. Voor
verschillende standplaatsen wordt een evaluatie-
systeem opgebouwd om op basis van blad-
analyses de voedingstoestand van individuele
soorten in te schatten. Dit evaluatiesysteem is
één van de hulpmiddelen bij het uitvoeren van
een knelpuntenanalyse bij het vaststellen van
ondermaatse groei of vitaliteitsproblemen.

Tot op heden zijn in de folidata-databank een
grote hoeveelheid literatuurgegevens en een
aantal bladanalyses, die door het eigen labo
werden uitgevoerd, van jong plantsoen
(maximum leeftijd 10 jaar) samengebracht. De
gegevens zijn gerangschikt per soort, leeftijd en
standplaats. Gerichte staalnames zullen deze
databank verder vervolledigen.

Momenteel bevat de databank 520 referentie-
velden uit de literatuur. Elk referentieveld bevat
waarden voor macro- en micronutriënten.

Contactpersonen: Bruno De Vos en Jürgen Samyn

Adviezen

De resultaten van de inventarisatie van de
baggergronden werden verwerkt tot adviezen
i.v.m. de concrete inrichting van specifieke
terreinen. Zo werd de wenselijkheid van een
ondoordringbare afdeklaag op een site bij Gent
duidelijk in vraag gesteld op basis van literatuur-
gegevens, en werd er gewaarschuwd voor
negatieve effecten van het begrazingsbeheer op
een andere verontreinigde baggergrond.

Een advies werd geformuleerd inzake bosbouw-
technieken voor het bekomen van natuurlijke
verjonging van Beuk op basis van praktijk-
ervaringen uit Frankrijk. Een zending naar
Normandië en Picardië leverde voldoende
informatie op om een gerichte informatie-
overdracht door te voeren aan de beheerders van
het Zoniënwoud. 

Ook werd een voorstel ontwikkeld m.b.t. het
technisch realiseren van stabiliserende wilgen-
aanplantingen voor het vastleggen van erosie-
gevoelige zandige taluds langs een vispaaiplaats
te Lommel. Dit advies werd verleend op vraag
van de Houtvesterij Hechtel.
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Vispopulat ie-onderzoek 
Het vispopulatie-onderzoek richt zich op de kennis

van de actuele visstand van onze Vlaamse

oppervlaktewaters, de verspreiding van soorten

inclusief exoten en bedreigde soorten, de evolutie van

de toestand en het begrijpen van de factoren die deze

verspreiding beïnvloeden. De resultaten worden ook

aangewend in de uitvoering van een planmatig

visstandsbeheer in Vlaanderen. In Europese context is

onderzoek naar de kwaliteit van het visbestand zeer

belangrijk bij de evaluatie van de habitatkwaliteit.

Visbestandsopnames van het Instituut

De monitoring van de visbestanden, heeft als
concrete doelstelling de kennis van de toestand
van de vispopulaties in Vlaanderen te verwerven
via regelmatige inventarisatie en monitoring
van de waterlopen en afgesloten waters van het
Vlaamse Gewest. In dit kader werd er 2001 een
meetnet zoetwatervis uitgebouwd. Op basis van
de kennis verzameld in de voorgaande jaren en
in overleg met verschillende instanties werden
ongeveer 825 meetplaatsen gekozen. Van deze
plaatsen bevinden er zich 480 op stromende
waters, 300 op kanalen en polderwaterlopen en
45 op stilstaande waters. Als meetperiodiciteit
wordt getracht om de stromende wateren om de
2 jaar, de kanalen en de polderwaterlopen om de
4 jaar en de afgesloten waters om de 6 jaar te
bemonsteren.

In 2001 werden er, in het
kader van dit meetnet,
afvissingen uitgevoerd op:
de IJzer, de zijbeken van de
Dender, de poppelse Aa en
zijbeken, de Lossing en
zijbeken, de Itterbeek en
zijbeken, het Kanaal van
Plassendale naar Nieuw-
poort, het Kanaal Leuven-
Dijle, de Vladslovaart, de
punt van Gierle, de Bergelenput, het Zonneputje
en het wachtbekken Kluizen i. De gegevens van
deze uitgevoerde bemonsteringen werden in
databestanden ingevoerd en verwerkt.

Van de gegevens verzameld in de periode 1996-
2000, die gestockeerd werden in een Access
databank, werd een grondige analyse gemaakt
voor rapportage in het Natuurrapport. De meest
recente gegevens werden ook opgenomen in het
jaarrapport van vmm.

Contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne en

Claude Belpaire
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Onderzoek van uitheemse vissoorten
in Vlaanderen

In december 2000 startte een vlina-project met
als concrete doelstelling de ontwikkeling van
een gedocumenteerde gegevensbank van de
uitheemse vissoorten in Vlaanderen.
Bijkomend wordt een evaluatie opgemaakt van
de verspreiding van de Blauwbandgrondel in
Vlaanderen in het algemeen en in het Demer-
bekken in het bijzonder. Het project loopt in
samenwerking met de KULeuven.

Voor de ‘gegevensbank exoten’ werd een lijst
van uitheemse soorten aangelegd waarbij op
basis van literatuuronderzoek verschillende
thema’s zoals de morfologie, ecologie en gedrag,
verspreiding en verspreidingswijze, impact en
beheer in detail werden uitgewerkt.

Van één specifieke soort, de Blauwbandgrondel
(Pseudorasbora parva), werd de actuele situatie
van diens populaties in Vlaanderen meer in
detail onderzocht. Voor een aantal waterlopen
uit het Demerbekken werd nagegaan hoe de
populaties van deze soort geëvolueerd zijn sedert
hun eerste kolonisatie van dit bekken. Hiervoor
werden 171 van de 216 plaatsen die in de periode
1992-1995 werden bemonsterd, in 2000-2001
herbevist.

Huidige verspreiding (biomassa) 

van Blauwbandgrondel 

in het Demerbekken

Op basis van moleculair en morfologisch
onderzoek van diverse blauwbandpopulaties,
zowel uit Vlaanderen, als uit het buitenland,
werd nagegaan of meerdere ondersoorten
konden onderscheiden worden. De verzamelde
stalen werden geanalyseerd aan de KULeuven en
het Koninklijk Museum voor Midden Afrika.

Contactpersonen: Hugo Verreycken en

Claude Belpaire
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Ontwikkeling van een Europees
meetnet voor de recrutering van de
Europese paling: het GLASS EEL project

In het kader van het e.u.-programma “Studies in
support of the common fisheries policy”
participeert het Instituut in het project
“Management of European eel: Establishment
of a recruitment monitoring system” (glass eel),
waaraan 12 landen deelnemen. Dit project
omvat 4 deelaspecten met betrekking tot
glasaalonderzoek. Het is de bedoeling om een
netwerk van monitoringstations uit te bouwen
waarin naast de bestaande West-Europese
meetstations ook Noord-Afrikaanse en
Mediterrane meetsites aangeduid worden. Er
wordt bovendien gepoogd om een internationale
standaardisatie van de monitoringsmethodiek
op punt te stellen. In het kader van het project
worden data-uitwisselingsprocedures uitgedacht
en tenslotte beoogt het project het beschikbaar
maken van historische gegevens. Het Instituut
was verantwoordelijk voor het opstellen van een
historische schets en een beschrijving van de
actuele stand van zaken met betrekking tot de
glasaalbemonstering in Vlaanderen. De
toekomstige glasaalmonitoring in Vlaanderen
dient zich te richten op een bestendiging van het
opvolgen van de glasaalinflux in Nieuwpoort
(IJzer) en dit via de gestandaardiseerde
methodiek, waarbij met behulp van een
langstelig schepnet de glasaal in de Iepersluis
tussen de sluisdeuren gevist wordt. Bovendien
wordt in het eu-rapport voorgesteld om ook op
de Schelde de glasaalmigratie op te volgen. Het
Instituut maakt in het rapport een overzicht van
alle sites in Europa met glasaalmonitoring.

Contactpersoon: Claude Belpaire

Vangsttechniek van glasaal in de Iepersluis aan de

IJzermonding te Nieuwpoort

Databank V.I.S.
(Vis Informatie Systeem)

In 2001 werd gestart met het project v.i.s. (Vis
Informatie Systeem). Dit project heeft als doel
alle gegevens rond vis, visbestanden, visserij enz.
te verzamelen en in een databank samen te
brengen. Het project maakt deel uit van het
Milieu Management Informatie Systeem
(mmis). De databank moet uiteindelijk gegevens
bevatten van alle instanties (wetenschappelijke
instellingen, afdelingen van aminal, provinciale
visserijcommissies, …) die rond vissen en visserij
werken. In het verleden (periode 1994-1996)
werd op het instituut reeds een visdatabank
aangemaakt die de gegevens van visbestand-
opnames, vissterftes, herbepotingen en vangst-
statistieken verzamelde. Deze databank was
geïnstalleerd op een server bij de vmm en werd
door het Instituut beheerd. Door technische
problemen en gebrek aan personeel werd deze
databank echter niet verder ontwikkeld en werd
het project stopgezet.

In een eerste fase van het huidige project wordt
een functionele analyse gemaakt waarbij de
aspecten ‘definitie van de databank’, ‘het beheer
van de databank’ en ‘het op een overzichtelijke
en eenvoudig te hanteren manier ter beschik-
king stellen van de informatie via Internet’ aan
bod zullen komen.

Contactpersoon: Claude Belpaire
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Dienstverlening aan derden

Naast deelname in tal van stuurgroepen en
commissies in opdracht van de Vlaamse
Overheid, werd heel wat tijd besteed aan
advisering en informatieverstrekking aan
diverse doelgroepen. Verschillende instanties
(vmm, vlm, universiteiten, Aquafin, de
Provinciale Visserijcommisies, gemeente-
besturen, Bekkencomités, Regionale land-
schappen, Natuurinrichtingsprojecten,
Landinrichtingsprojecten, natuurverenigingen,
studiebureaus (in het kader van mer’s), aminal,
afd. Bos en Groen en afd. Natuur, het in, de
Bodemkundige Dienst van België, vliz enz.).
vroegen naar gegevens omtrent de visstand van
specifieke plaatsen of naar de toestand van een
welbepaalde soort in Vlaanderen. Ook
internationale vragen rond de aanwezige
vispopulaties werden beantwoord. Daarnaast
ging er ook heel wat energie naar educatie,
sensibilisering en thesisbegeleiding.
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Vis-  en  Mi l ieukwal i te i t
Binnen dit thema wordt het gebruik van vissen bij het

evalueren van de milieukwaliteit onderzocht. Enerzijds

geeft de aanwezigheid van bepaalde vissoorten een

indicatie omtrent de kwaliteit van de aquatische

habitat op die plaats en dit gegeven wordt gebruikt

bij de ontwikkeling van indices op basis van de

visstand. Anderzijds kan men door het bepalen van de

hoeveelheden van toxische stoffen in vissen een beeld

krijgen van de concentraties van deze polluenten in

ons milieu. Tevens geeft dit informatie over eventuele

risico’s voor consumptie.

Dit jaar werden verschillende belangrijke studies

afgerond. Een internationaal onderzoek rond het

opstellen van een visindex voor de Maas werd

gerapporteerd in samenwerking met Frankrijk,

Wallonië en Nederland. Ook op regionaal niveau

werden twee studies rond de ontwikkeling en het

gebruik van de visindex in Vlaanderen gefinaliseerd.

Het meetnet vis bracht gegevens aan om een

overzicht te krijgen van de visindexkwaliteit over gans

Vlaanderen. 

We slaagden erin om mee te sturen aan een

internationale projectaanvraag (met een 20-tal

partners) om de visindex verder te ontwikkelen op

pan-Europese schaal.

Met betrekking tot het meten van polluenten in vis

werd verder gewerkt aan het palingmeetnet. Van

ongeveer 250 staalnameplaatsen is de

polluentkwantiteit in biota nu bekend. Het meetnet

wordt verder uitgebreid en er werd een aanzet

gegeven tot het meten van andere toxische stoffen.

Bovendien werden er studies uitgevoerd naar de

verspreiding van de palingparasiet Anguillicola en naar

de genetische karakterisatie van paling via de voor

polluenten bemonsterde stalen. 

De ontwikkeling van een biotische
index voor het Maasbekken

Dit onderzoek, gefinancierd door de eu, werd op
1 maart 2001 afgerond. Het onderzoek gebeurde
in samenwerking met onderzoekers uit Namen,
Gembloux, IJmuiden, Parijs en Metz.
De klemtoon van het onderzoek lag, naast het
ontwikkelen van een bruikbare index, op het
evalueren van de verschillende staalname-
methodes. 

In 1998 en 1999 werden gezamelijk een aantal
visstandbemonsteringen in het Maasbekken
uitgevoerd en werd een databank aangelegd met
waterkwaliteitsparameters en visbestand-
gegevens van 803 meetpunten. In 2000 en 2001
werden deze gegevens statistisch verwerkt en er
werden 2 methodes (via enerzijds trisectie en
anderzijds modellering) ontwikkeld om een
index op te stellen. De ontwikkelde index bevat
11 parameters die elk een aspect van de
biotische integriteit van het ecosysteem
bepalen. Uit preliminaire statistische analyses
blijkt de index een betrouwbaar meetinstrument
te zijn die adequaat onderscheid maakt tussen de
verschillende ecologische kwaliteiten van de
waterlopen in het Maasbekken.

Zowel trisectie als modellering blijken efficiënt
om een gradiënt van antropogene verstorings-
vormen te onderscheiden. Modellering lijkt
meer geschikt voor toepassingen over het
volledige stroomgebied van de Maas, terwijl de
trisectie-methode vooral op regionale schaal zeer
bruikbaar blijft.

Contactpersonen: Jan Breine en Claude Belpaire
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Onderzoek naar de ontwikkeling
en het gebruik van de visindex in
Vlaanderen

Naast de onderzoeksprojecten werd dit jaar
vooral gewerkt rond de publicatie en toepassing
van onderzoeksresultaten. Een artikel rond het
opstellen van een visindex voor waters van de
vlagzalm- en forelzone werd geredigeerd.
Bovendien werd er samengewerkt met de ug
rond de redactie van een artikel omtrent de ibi
van de brakke waters. De resultaten werden
kenbaar gemaakt in meerdere congressen o.a. in
Nederland, Brussel, Frankrijk en Praag.

Om op gepaste wijze op de gestelde vragen
vanuit het beleid te kunnen antwoorden werd
een databank met alle visindex-gegevens
gemaakt. 

Zo wordt het mogelijk om de laatste gegevens
omtrent de visindexkwaliteit van Vlaanderen of
op bekkenniveau op te vragen. Dit liet onder
andere toe om ook voor de milieu- en natuur-
rapportages (vmm jaarrapport waterkwaliteit,
Natuurrapport 2001, Mira-t 2001, e.a.) over de
visindexkwaliteit van onze waters te rappor-
teren. 

Contactpersonen: Claude Belpaire, Jan Breine en

Ilse Simoens

De visindex als instrument voor 
het meten van de biotische integriteit
van de Vlaamse binnenwateren

Dit project loopt in samenwerking met
KU Leuven, uia (Antwerpen), Universiteit Gent
en de Vlaamse Milieumaatschappij. Aan de hand
van alle beschikbare gegevens van visbestanden
werd een kaart met de visindex-kwaliteit voor
Vlaanderen opgemaakt. Voor de waterlopen van
de brakwater-, vlagzalm- en foreltypes werd een
visindex ontwikkeld. 

Het gebruik van de visindex als instrument voor
het beoordelen van de milieuverzachtende
ingrepen werd geëvalueerd. Uit de temporele
analyses blijkt dat de inspanningen die de laatste
jaren geleverd zijn inzake sanering duidelijk
resulteren in een stijging van de visindex-score.
De bouw van een rwzi kan lokaal echter ook een
verslechtering van de biotische integriteit met
zich meebrengen. Hierbij is ook gebleken dat de
acht verschillende parameters van de index elk
kunnen instaan voor de detectie van wel-
bepaalde verstoringsvormen.

Vanaf november 1999 werden om de 8 weken
19 locaties, gesitueerd in verschillende bekkens,
elektrisch afgevist. Hieruit bleek o.a. dat niet het
seizoen maar vooral doorzicht en diepte van het
water een effect hebben op de vangstefficiëntie.
Een aangepaste bemonsteringsstrategie werd
voorgesteld. Uit de studie van de inpasbaarheid
van de visindex in het Europees beleidskader
bleek dat de indexbeoordeling aangepast moest
worden aan de kaderrichtlijnen, met name de
klassengrenzen werden aangepast teneinde een
betere afstemming te bekomen. De visindexen
voor de verschillende watertypes zoals die nu
bestaan beantwoorden aan de voorstellen van de
Kaderrichtlijn Water.

Contactpersonen: Jan Breine, Ilse Simoens en

Claude Belpaire 
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Ondersteuning van biodiversiteits- 
en visindexonderzoek in Ivoorkust

Het onderzoeksproject “Charactérisation,
utilisation et conservation de la biodiversité des
poissons d’eaux douces de la Côte d’Ivoire”
(1999-2003) is een coöperatie tussen de
KU Leuven, het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika en de Université de Cocody in
Abidjan, Ivoorkust. Doelstelling is bij te dragen
tot het behoud van de biodiversiteit van de zoet-
en brakwatervissen in Ivoorkust zodat enerzijds
hun belangrijke rol in de voeding van de
Ivoriaanse bevolking kan behouden blijven en
anderszijds na te gaan welke impact antropo-
gene verstoringen (ontbossing, (agro-)industriële
verontreiniging, landbouw, verstuwing,
aquariofilie, …) op de lokale visstand kunnen
hebben. 

Het Instituut biedt ondersteuning aan dit project
door (1) de Ivoriaanse onderzoeksploeg de
principes van de ontwikkeling van een index
voor biotische integriteit bij te brengen, (2) deze
principes te vertalen in een praktische hand-
leiding voor het terreinwerk rekening houdend
met de Ivoriaanse omstandigheden, (3) terrein-
campagnes in de praktijk te begeleiden, het werk
te evalueren en nieuwe technieken aan te leren
of te optimaliseren, (4) via advies en begeleiding
het deelproject rond de ontwikkeling van een ibi
op te volgen en (5) preliminair onderzoek uit te
voeren naar het voorkomen van toxische stoffen
in zoetwatervis van Ivoorkust.

Contactpersonen: Claude Belpaire en Jan Breine

Ivoriaanse visser met werpnet

Vergelijking van bio-indicatoren 
voor de ecologische evaluatie van
waardevolle beektrajecten

Het onderzoek (samenwerking ibw/vub/ug) rond
de analytische vergelijking van bio-indicatoren
voor de ecologische evaluatie van waardevolle
bovenstroomse beektrajecten, werd in december
2001 afgerond. Het project had als doel (1) een
vergelijking te maken van het indicatorverloop
voor diatomeeën, macrofyten, macro-inver-
tebraten en vissen; (2) een onderscheid tussen
trofie en saprobie te maken en hierdoor de
mogelijke complementariteit van de bio-
indicatoren te verduidelijken; en (3) de refe-
rentiesituatie(s) te bepalen voor rivieren met
bovenlopen in o.a. bosrijke gebieden.

De ecologische toestand werd beoordeeld in een
systeem met 5 klassen voor de onderzochte bio-
indicatoren en als signaalkaarten weergegeven. 

Het bepalen van referentietoestanden is sterk
beïnvloed door de kritische taxa in meer extreme
habitatcondities die niet onmiddellijk te
vergelijken zijn met de waterlopen in andere
landschappen. Het is uit deze studie duidelijk
geworden dat het zoeken naar referentie-
toestanden moet gebeuren per organismegroep
en dat het moeilijk (zoniet onmogelijk) zal zijn
om locaties aan te treffen die tegelijk voor
diatomeeën, macrofyten, macro-invertebraten
en vissen geschikt zijn. 

De resultaten van de huidige studie zullen
bijdragen tot de methodologie en mogelijkheden
voor het kalibreren binnen en tussen de West-
Europese stroomgebieden.

Contactpersonen: Jan Breine, Ilse Simoens en

Claude Belpaire 
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Toxische en persistente polluenten in
paling van Vlaamse oppervlaktewaters

Het gehalte aan polluenten in paling is een
goede indicator voor de immissietoestand en de
historische vervuiling. Tevens kan dit in
sommige gevallen risico’s voor consumptie door
hengelaars duiden.

Naar aanleiding van de alarmerende resultaten
werd in opdracht van de Minister van Leefmilieu
en Landbouw een onderzoeksopdracht opgestart
naar de verspreiding van polluenten in vis
afkomstig van Vlaamse binnenwateren, waarbij
in 2000 een 150 tal plaatsen werden bemonsterd.
In 2001 werden de meeste analyseresultaten
beschikbaar. In 2001 werd dit meetnet uit-
gebouwd met een aantal nieuwe locaties en
werden een aantal oudere locaties opnieuw
bemonsterd. Het project vormt een deelproject
van het vismeetnet van het Instituut. Op de
plaatsen van de visbestandopnames worden ook
weefselstalen van paling genomen voor analyses
op zware metalen, pcb’s en pesticiden. In 2001
werd deze basisreeks uitgebreid met o.a. pak’s,
organotinverbindingen, vlamvertragers en
dioxines. Deze analyses worden uitgevoerd door
daartoe erkende laboratoria.

Contactpersonen: Geert Goemans en

Claude Belpaire 
Gemiddelde concentraties som 7 merker PCB’s (in ng/g vers-

gewicht) in spierweefsel van paling uit Vlaamse oppervlakte-

waters (250 locaties, periode 1994-2000)
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Onderzoek naar de polluentverdeling
in water, slib en verschillende biota

In 2000 werd i.o.v. de vmm samen met de vito een
studie gestart om de verdeling van polluenten
over de verschillende compartimenten van
aquatische ecosystemen op een beperkt aantal
plaatsen gedetailleerd te onderzoeken. Vele
persistente polluenten hebben de eigenschap te
biomagnificeren doorheen de voedselketen en
komen uiteindelijk in hogere concentraties voor
in organismen aan de top van de trofische
cascade. Om dit proces in Vlaamse oppervlakte-
wateren te bestuderen werd een pilootproject
opgestart waarin 5 sites, met een uiteenlopend
polluentbeeld, onder de loep werden genomen. 

De geselecteerde ecosystemen zijn de Zuid-
Willemsvaart (Rekem), het Kanaal van Beverlo
(Lommel), het Meer van Weerde (Zemst), de
Venepevaart (Veurne) en de Leie (Wervik).
Zowel in de lente als in de herfst van 2001
werden op deze plaatsen waterstalen, sediment-
stalen, aquatische macrofyten, invertebraten en
vissen (blankvoorn, paling en toppredatoren
zoals snoek, snoekbaars en baars) verzameld.
Deze stalen worden momenteel door daartoe
erkende laboratoria geanalyseerd op
verschillende zware metalen, organochloor-
pesticiden, polygechloreerde bifenylen (pcb’s) en
poly-aromatische koolwaterstoffen (pak’s). De
bekomen resultaten zullen ons uiteindelijk een
beeld geven van de distributie van de verschil-
lende polluenten over de verschillende compar-
timenten van de bestudeerde ecosystemen. Op
die manier kan de problematiek van bio-
accumulatie en -magnificatie ingeschat worden.
Deze gegevens worden aangevuld met
verschillende ecotoxicologische testen en bio-
assays die ons toelaten de algemene toxiciteit en
de endocrien verstorende potentie van zowel de
water- als de sedimentstalen te bepalen. Dit alles 

maakt het mogelijk van op basis van literatuur-
gegevens eventuele schadelijke effecten op
ecosysteemniveau in te schatten en advies te
geven omtrent de mogelijke risico’s voor vis-
consumptie door hengelaars.

Contactpersonen: Geert Huyskens, Geert Goemans

en Claude Belpaire
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Onderzoek naar de verspreiding 
van contaminanten in slib en biota 
in het Meer van Weerde

Omwille van de sterk verontrustende concen-
traties aan polluenten die in het recente verleden
in dit meer gemeten werden, werd een uitge-
breid onderzoek uitgevoerd in 2001. Er werden
enerzijds 15 sedimentmonsters genomen
verspreid over het meer en 1 bijkomend monster
van de aanpalende Zenne. Anderzijds werd een
zeer intensieve bemonstering gedaan van de
aanwezige vissen. Het uitzonderlijke van de
afvissingen was dat voor iedere individuele vis
de exacte coördinaten werden genomen. Snoek,
paling, blankvoorn, zeelt en baars werden
weerhouden voor analyse. Bedoeling van dit
onderzoek is om een idee te krijgen van de
ruimtelijke spreiding van polluenten binnen
het meer, de mogelijke koppeling tussen slib en
biota en eventueel een extrapolatie naar de
andere vissoorten. Uit deze analyses zullen een
aantal hypotheses onderbouwd worden omtrent
de herkomst van de vervuiling. Dit onderzoek
verloopt in samenwerking met de KU Leuven. 

Contactpersonen: Geert Goemans en

Claude Belpaire

Dienstverlening aan derden

Dagelijks worden concrete vragen gesteld door
derden rond visindex of polluentkwaliteit. Heel
dikwijls komen de vragen vanuit studiebureaus
actief rond regionale milieuvraagstukken, maar
ook vanuit alle overheden (zowel gemeentelijk,
provinciaal of gewestelijk) en privé-personen of
verenigingen. Om dit aspect van informatie-
doorstroming (diensten van een kenniscentrum)
efficiënter en sneller te laten gebeuren werd in
2001 nogal wat aandacht besteed aan het
verbeteren van de website.
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Biotoopherste l
Het onderzoeksthema biotoopherstel spitst zijn

activiteiten hoofdzakelijk toe op twee aspecten

binnen het huidig milieu- en natuurbeleid aangaande

het behoud en herstel van het aquatische biotoop in

functie van de inheemse vissoorten, met name

vismigratie en habitatonderzoek.

Het onderzoek rond vismigratie draagt bij tot de

invulling van de Benelux-beschikking waarin gesteld

wordt dat vismigratie moet mogelijk gemaakt worden

voor alle vissoorten in alle hydrografische bekkens van

de Benelux tegen 2010. De resultaten van het

onderzoek leveren belangrijke informatie voor het

sturen en adviseren van de saneringsprojecten in

Vlaanderen ter bevordering van vismigratie.

Ook rond habitatgeschiktheid, -behoud en herstel

wordt onderzoek verricht. De accenten liggen

voornamelijk op natuurvriendelijk herstel van

oevertrajecten en het behoud en herstel van

paaiplaatsen en aquatische vegetatie. 

Vismigratieknelpunten op prioritaire
waterlopen in het Vlaams Gewest

Naar aanleiding van de Beschikking van de
Benelux zou migratie op alle waterlopen in de
Benelux voor alle vissoorten moeten mogelijk
zijn tegen 2010. Met het stand-still principe in
het achterhoofd is het echter aangewezen de
meest waardevolle waterlopen eerst aan te
pakken ter bevordering van vismigratie. Deze
waardevolle waterlopen werden met behulp van
bestaande (beleids)documenten bepaald en met
elkaar verbonden door middel van een aantal
verbindingswaterlopen. Samen resulteren zij in
de prioriteitenlijst van waterlopen voor
vismigratie. Aan de hand hiervan werd een
prioriteitenkaart opgemaakt die opeenvolgend
aan de verschillende bekkencomités, het Vlaams
Integraal Wateroverleg Comité en het kabinet
van de bevoegde minister werd voorgelegd. Deze
visie omtrent het openmaken van een vis-
migratienetwerk zal nu door de Minister aan de
Vlaamse Regering worden voorgelegd en al dan
niet als beleidskaart worden bekrachtigd.

De vismigratieknelpunten werden de vorige
jaren in een aantal projecten op de meeste van
deze waterlopen geïnventariseerd met behulp
van een vooropgestelde methodologie. De
geselecteerde waterlopen worden van bron tot
monding afgestapt, de knelpunten worden
gefotografeerd, gelokaliseerd op topografische
kaarten en uitvoerig beschreven. Aan elk
knelpunt wordt een prioriteit toegekend
naargelang de hoogdringendheid om opgelost te
worden. Al deze gegevens worden in een
databank verzameld. 

In 2001 werd in een twol-project, gefinancierd
door aminal, afd. Bos en Groen, door de uia in
samenwerking met het Instituut een inven-
tarisatie uitgevoerd van de laatste waterlopen
(op de prioriteitenlijst) in de verschillende
bekkens van het Vlaamse Gewest. 

De inventarisatiegegevens werden in een project,
gefinancierd door de Milieu-Info-Stuurgroep,
overgezet in een Informix-databank. Voor het
opvragen en de verspreiding van deze databank
werd een website ontwikkeld met het internet-
adres:
http://www.ibw.vlaanderen.be/vismigratie.
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Via het invoeren van filters of via een
geografisch benadering kan men de gewenste
informatie opvragen. Zo kan ondermeer
nagegaan worden waarom de waterloop werd
geselecteerd als vismigratieweg, welke de
knelpunten zijn op de waterloop en kan per
knelpunt de fiche met een beschrijving
opgevraagd worden alsook een foto. Ook de
prioriteit om het knelpunt te saneren wordt op
de kaart en in de fiche weergegeven. De knel-
punten kunnen worden gedownload en als een
laag worden binnengehaald in een gis-systeem.
Na de aanvraag van een paswoord kunnen
fouten in fiches verbeterd worden en nieuwe
situaties (bijvoorbeeld de aanleg van een
vispassage) toegevoegd worden waarna deze
door de databankbeheerder in de databank
worden geplaatst. 

Contactpersoon: Daniel De Charleroy

Evaluatie van vispassages: 
de De Wit-vispassage

In samenwerking met het Waterbouwkundig
Laboratorium in Borgerhout werd in 2001 een
onderzoek gestart naar de effectiviteit van een
De Wit-vispassage. Dergelijke passage moet in
Poldergebieden de vrije migratie voor vissen
mogelijk maken. Het waterverlies en de
afmetingen van de passage worden met dergelijk
concept sterk beperkt.

Na onderzoek op een schaalmodel kan worden
besloten dat dergelijk type vispassage vis-
migratie toelaat. Verschillende parameters zoals
vissoort, migratietijd, stroomsnelheid, hoogte-
verschil, aantal kamers, … werden onderzocht.
Het laboratoriumonderzoek is afgerond.

Contactpersonen: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy

Model van de De Wit-vispassage bij het Waterbouwkundig

laboratorium in Borgerhout
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Onderzoek naar de passeerbaarheid van
enkele duikers op Vlaamse waterlopen

Bij het opheffen van vismigratieknelpunten en
de aanleg van vispassages op waterlopen in het
Vlaams Gewest gaat het over aanzienlijke inves-
teringen. Aangezien er op de meeste waterlopen
ook duikers en sifons voorkomen is het belang-
rijk te weten of deze constructies al dan niet knel-
punten vormen voor migratie. Naar analogie van
het onderzoek naar de passeerbaarheid van een
700 m lange duiker op de Poperingevaart/Vleter-
beek in Poperinge werden in 2001 enkele andere
duikers geëvalueerd. Het onderzoek bestaat uit
een vangst-terugvangstexperiment, waarbij
vissen (die stroomop- en stroomafwaarts van de
duiker worden gevangen) worden gemerkt en
stroomafwaarts van de duiker uitgezet. De
migratie van vissen werd zo in 5 duikers/sifons
onderzocht. De duiker op de IJse werd in het
voorjaar bemonsterd. De resultaten zijn gunstig:
3 vissoorten werden teruggevangen nl. blank-
voorn, riviergrondel en beekforel. Dit zijn de
soorten waarvan het grootste aantal individuen
werd gemerkt. De overige evaluaties vonden
plaats in het najaar en krijgen een vervolg in het
voorjaar van 2002. Het gaat om duikers op de
Velpe (200 m) en de Herk (30 m) en om 2 sifons
op de Pulderbeek/Molenbeek (70 m). De resul-
taten zijn, gezien het seizoen, voor de 2 duikers
gunstig. Op de Herk en de Velpe werden zowel
blankvoorn als riviergrondel teruggevangen, de
soorten waarvan het grootste aantal individuen
kon worden gemerkt. Op de Pulderbeek/Molen-
beek werd nog geen gemerkte vis in de stroom-
opwaartse vangsten aangetroffen. De verder-
zetting van de evaluaties in het voorjaar van
2002 moet uitsluitsel geven over het al dan niet
passeerbaar zijn van de onderzochte duikers en
sifons. 

Contactpersonen: Hilde Verbiest en

Daniel De Charleroy

Onderzoek naar het trekgedrag 
van het visbestand op het Kanaal
Leuven-Dijle

Het kanaal heeft een lengte van 30 km en is
opgedeeld door vijf sluizen. Bij besluit van de
Vlaamse Regering kreeg het kanaal de
bestemming ‘viswater’ wat wil zeggen dat het
kanaal een bepaalde waterkwaliteitsnorm moet
halen die overeenkomt met goede leef-
omstandigheden voor vissen. Het Instituut
bemonsterde in 1996 het visbestand waarbij we
in totaal 17 vissoorten aantroffen. Deze gegevens
verklaren de uitgroei van het kanaal tot een druk
bevist hengelwater. Omwille van deze hengel-
druk worden regelmatig door de Provinciale
Visserijcommissie herbepotingen op het kanaal
uitgevoerd.

Het onderzoek heeft 3 hoofddoelstellingen:
(1) Een inventarisatie van het visbestand en hun
biotoop en een analyse van de knelpunten met
betrekking tot behoud en ontwikkeling van het
visbestand vormen de basis voor de opmaak van
een visstandbeheersplan voor het kanaal waarin
richting zal worden gegeven aan behoud, herstel,
ontwikkeling, beheer en gebruik van de natuur
en het milieu van en langs het kanaal in functie
van het behoud of verdere ontwikkeling van een
goed visbestand, (2) d.m.v. een densiteitbepaling
van de visstand, de ecologische en economische
waarde van het visbestand in te schatten.
Wanneer hydro-elektriciteitcentrales op termijn
worden ingeplant, is deze densiteitbepaling vóór
de inplanting essentieel om nadien de eventuele
schade te kunnen bepalen op het visbestand.
Deze informatie zal bijdragen tot het opstellen
van een economische en ecologische kosten/
baten analyse, (3) aangezien een intensieve
bemonstering nodig is om een densiteitbepaling
uit te voeren, kan van de gelegenheid gebruik
gemaakt worden om het barrière-effect van
sluizen voor vismigratie na te gaan. 

Contactpersonen: Peter Parren en 

Daniel De Charleroy

Vangst en terugvangst stroomopwaarts 

van de duiker op de Poperingevaart
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Diversiteit binnen natuurlijke flora en
de impact van nieuwe beplantingen
met riet, grote lisdodde en gele lis

Dit project wordt uitgevoerd aan het Centrum
voor Landbouwkundig Onderzoek in Melle en
wordt financieel gesteund door de Vlaamse
Gemeenschap (aminal, Afd. Bos en Groen) en het
iwt en gebeurt in samenwerking met de
Vakgroep Plantaardige productie – rug.

Meer en meer gaat de voorkeur uit naar een
natuurvriendelijk herstel van oevertrajecten. Bij
het heraanplanten van de oever rijzen echter een
aantal vragen. Dient bij de keuze van de planten
rekening gehouden te worden met de herkomst
ervan? Wat met de aanwezige en misschien
autochtone oevervegetatie, loopt die op termijn
kans om in het gedrang te komen? Is het gevaar
voor genetische pollutie reëel en wat zijn
hiervan de mogelijke negatieve gevolgen?

Dit onderzoek richt zich op de genetische en
morfologische diversiteit binnen natuurlijke
populaties van oeverplanten en de impact op
bestaande populaties in Vlaanderen. De
aandacht gaat naar de klonale plantensoorten
riet (Phragmites australis), grote lisdodde (Typha
latifolia) en gele lis (Iris pseudacorus). Verspreid

over Vlaanderen werden
bladmonsters geoogst. De
genetische analyses werden
uitgevoerd met behulp van de
aflp-techniek. Deze analyses
werden voor de drie soorten
afgerond. De dataverwerking
van gele lis werd afgerond in
2000. In het voorjaar van 2001
werd een transplantatie-

experiment met riet uitgevoerd. Planten
afkomstig van verschillende locaties in
Vlaanderen werden onder uniforme condities
geplaatst. Op deze planten en op planten in
natuurlijke populaties werden morfologische
kenmerken opgemeten. 

Van klonale plantensoorten wordt vaak
verondersteld dat de populaties opgebouwd zijn
uit één of een beperkt aantal genotypen. Voor
gele lis kon aangetoond worden dat binnen de
Vlaamse locaties nog een ruim potentieel aan
genetische diversiteit beschikbaar is. Planten
afkomstig uit het Ijzerbekken blijken een
duidelijk verschillende genetische achtergrond
te bezitten in vergelijking met planten
afkomstig uit het Demerbekken en het Kanaal 

van Beverlo. Ook voor riet werd aangetoond dat
de vermeerdering niet uitsluitend klonaal
gebeurt. Cirkelvormige ‘rietpatches’ in het
brakwaterschor van het Schelde-estuarium
worden gedomineerd door één genotype. Aan de
randen van de ‘patches’ komen verschillende
niet-dominante genotypen voor.

Contactpersonen: Hilde Verbiest, Peter Parren,

Daniel De Charleroy en Veerle Lamote (CLO)

Dienstverlening aan derden

Naast het eigenlijke onderzoek werd deel
genomen aan tal van stuurgroepen en werk-
groepen en werd heel wat tijd besteed aan
advisering en informatieverstrekking naar
diverse doelgroepen rond biotoopherstel met het
oog op de aanleg van vispassages, paaiplaatsen,
natuurvriendelijke oevertrajecten, beplantingen,
inplanting van hydro-elektriciteitcentrales…

Thesisbegeleiding en educatieve voordrachten
en rondleidingen namen in 2001 ook heel wat
tijd in beslag.

56
ibw 2001

Activiteitenverslag 

riet (Phragmites australis)



Visteelt
Het thema visteelt richt zich op het wetenschappelijk

onderzoek naar de teelt van inheemse, ecologisch

waardevolle zoetwatervissoorten.

Eén van de hoofddoelen is het ontwikkelen van

teelttechnieken voor bedreigde inheemse soorten. Dit

gebeurt in het kader van het in stand houden van de

biodiversiteit in Vlaanderen. Er wordt uitsluitend

gekweekt met autochtone stammen. Larvale teelt met

geschikte voederorganismen, ziekteproblemen,

populatiegenetica, opkweek van kwaliteitsvolle

pootvis en waterkwaliteitscontrole i.f.v. viskweek

komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast tracht het Centrum voor Visteelt ook

zoveel mogelijk in te spelen op vragen van

verschillende doelgroepen (Provinciale

Visserijcommissies, universiteiten, private

teeltsector,…).

Productie van inheemse vissen 
voor herbepotingen

In het kader van de herbepotingen werden
ecologisch interessante soorten gekweekt die in
de handel moeilijk of niet te verkrijgen zijn en/of
in Vlaanderen sterk in aantal zijn afgenomen.

De productie van snoekbroedjes verliep volgens
plan. Er werden in totaal 1.266.800 eitjes
afgestreken. Na dooierzakresorptie waren er
740.728 larven beschikbaar. Daarvan werden
614.228 larven vrijwel onmiddellijk uitgezet, de
overige larven werden in vijvers verder
opgekweekt tot zesweekse snoekjes. Er konden
uiteindelijk 18.584 zesweekse snoekjes geleverd
worden. Naast de jaarlijkse routinematige kweek
werd ook een voorbereidend onderzoek
uitgevoerd naar de intensieve opkweek van
snoeklarven tot drieweekse snoekjes. Tot op
heden gebeurt de opkweek tot zesweekse
snoekjes immers nog altijd extensief in vijvers
waardoor het resultaat wisselend en de
overleving vaak erg laag is.

Wegens plaatsgebrek ten gevolge van de
herinrichting van de broedhal in Linkebeek
werden in 2001 een groot deel van jonge
beekforellen (22.300) reeds in het voorjaar
uitgezet. In het najaar werden nog eens
5.926 éénzomerige beekforellen aan de
Provinciale Visserijcommissies geleverd.

In de kwekerijen van Lozen en Rijkevorsel werd
in 2001 op natuurlijke wijze 134,4 kg één-
zomerige en 164 kg tweezomerige kroeskarper
geproduceerd.

Contactpersonen: Inne Vught en 

Daniel De Charleroy
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Onderzoek ter ondersteuning 
van soortherstelprogramma’s

Door organische vervuiling, migratieknelpunten
en biotoopdegeneratie is het verspreidingsareaal
van kopvoorn en serpeling de laatste decennia
sterk gekrompen. Het Instituut wil voor beide
soorten optimale teelttechnieken ontwikkelen
om de bestaande restpopulaties terug uit te
breiden. Op langere termijn zullen de
ontwikkelde technieken ter beschikking gesteld
worden van de private teeltsector zodat die de
teelt kan overnemen (zoals dit reeds voor de teelt
van Winde gebeurde). In 2001 werden op vraag
van de Provinciale Visserijcommissies
52.462 kopvoornbroedjes geproduceerd via
artificiële reproductie.

Contactpersonen: Inne Vught en 

Daniel De Charleroy

Visteelt in functie van herintroducties 

De kwabaal is een toppredator van de
laaglandrivieren die zeer belangrijk is voor de
lokale ontwikkeling van een evenwichtige
visgemeenschap. Deze soort is in Vlaanderen al
meer dan 20 jaar uitgestorven. Het onbereikbaar
worden van typische paaigronden en een
verslechterde water- en habitatkwaliteit liggen
waarschijnlijk aan de basis van het verdwijnen
van de soort. Aangezien er momenteel
aanzienlijke inspanningen geleverd worden om
deze knelpunten op te lossen, kan er in de nabije
toekomst gedacht worden aan een herintro-
ductie van deze vissoort. Het is belangrijk om
over voldoende proefdieren te beschikken voor
een geslaagde herintroductie.

In 2001 is voor de eerste maal de volledige
reproductiecyclus van de kwabaal succesvol
doorlopen. In een gekoeld binnensysteem (< 4°C)
kwamen enkele adulte kweekdieren spontaan
tot rijping. Er vond ook reeds een preliminair
experiment plaats rond de hypofysatie van de
kweekdieren. Verder onderzoek hierrond is
aangewezen.

Daarnaast werd de invloed van temperatuur en
lichtintensiteit op de groei en overleving van
kwabaallarven nagegaan om de meest optimale
kweekomstandigheden voor de larven te
ontdekken. Uit een herhaling van het voeder-
experiment van 2000 is nog eens gebleken dat
toediening van een juiste startvoeding van
cruciaal belang is bij de opkweek van kwabaal-
larven.

Contactpersonen: Alireza Shiri Harzevili en 

Daniel De Charleroy
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Monitoring van de waterkwaliteit 
i.f.v. de visteelt

In 2001 werd de regelmatige monitoring van de
waterkwaliteit in het Centrum voor Visteelt
verdergezet. De bedoeling is om de water-
kwaliteit gedurende een aantal jaren op te
volgen om de toestand op de kwekerij door en
door te kennen en zo bij problemen met de
waterkwaliteit preventief te kunnen optreden en
niet enkel curatief, zoals dat nu het geval is.

Contactpersonen: Inne Vught en 

Daniel De Charleroy

Genetische karakterisatie 
van vispopulaties

In 2001 werd het eindverslag van het populatie-
genetisch onderzoek van een aantal zeldzame
of bedreigde vissoorten (snoek, kopvoorn,
beekforel en kwabaal) in het Vlaamse Gewest
afgerond. Dit project i.o.v. aminal, afd. Bos en
Groen werd in samenwerking met de k.u.l.
uitgevoerd.

Contactpersoon: Daniel De Charleroy
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Dienstverlening aan derden

We hebben vooral advies verleend bij de
viskweek van inheemse soorten, vissterfte,
waterkwaliteit en algenbestrijding. 

Door de toenemende interesse van mensen voor
het leefmilieu is er een vraag naar educatie. Het
Centrum voor Visteelt verzorgde in 2001
verschillende educatieve rondleidingen voor
universiteiten, scholen en andere verenigingen.

Vanuit de u.i.a. werd beroep gedaan op het team
Visteelt voor het begeleiden van een eindejaars-
student.

In 2001 voerde het team Visteelt in opdracht van
een visvoederfabrikant een vergelijkend
voederexperiment uit met regenboogforellen.
Op basis van vergelijkbare data i.v.m. groei en
conversie van de verschillende voeders werd
nagegaan of deze competitief waren qua
kwaliteit.
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Rondleiding in de kwekerij 

in Linkebeek



Ondersteunend 
onderzoek in  het  kader
van de  binnenvisser i j

Het thema “onderzoek in het kader van de

binnenvisserij” ondersteunt de werking van de

Provinciale Visserijcommissies met de

wetenschappelijke onderbouwing en de

implementatie van het zoetwatervisserijbeheer en 

-beleid, en de integratie van visserijkundig

medegebruik op aquatische biotopen in het 

algemeen kader van het milieu-, natuur- en

waterbeleid. 

Herstel of behoud van het visbestand

Het meer van Rotselaar (10 ha) is een belangrijk
recreatiegebied in Vlaams-Brabant. Naast een
zwem- en surfzone is er ook een hengelzone
afgebakend. In 1996 werd een preliminaire
visbestandopname uitgevoerd door het
Instituut. Om een gefundeerd visserijbeheer
van het meer te kunnen uitvoeren, zijn
geactualiseerde en meer gedetailleerde gegevens
vereist. Naar aanleiding hiervan werd op vraag
van de Provinciale Visserijcommissie van
Vlaams-Brabant een studie uitgevoerd om een
gedetailleerd overzicht te geven van het huidig
visbestand in het meer door het bepalen van de
toestand van de populatiestructuur van de
aanwezige soorten, het weergeven van de
distributiepatronen van de vissen en het
berekenen van de visbiomassa via een merk-en
terugvangsttechniek.

Tijdens 10 afvisdagen werden 3 verschillende
afvismethodes (elektrisch vissen, kieuwnetten
en fuiken) gebruikt. Hierdoor wordt selectief
vissen op bepaalde plaatsen of op bepaalde
soorten sterk verminderd. Aangezien het vis-
bestand jaarlijks aangevuld wordt met pootvis
zal tijdens de evaluatie van de visbestand-
opnames ook rekening worden gehouden met
dit herbepotingsbeleid. Steunend op de aan-
bevelingen volgend uit dit onderzoek zal het
visstandbeheer worden aangepast, wat zich
onder meer zal uiten in het aanpassen van de
herbepotingen en in het verbeteren van de
infrastructuur (creëren van paaizones,
optimaliseren van hengelplaatsen, …). Naast dit
project werden ook de kwaliteit van de vis-
bestanden op de vijvers van Zevenbronnen
(op vraag van de Provinciale Visserijcommissie
van Vlaams-Brabant) en in de bovenloop van de
Demer (op vraag van de Provinciale Visserij-
commissie van Limburg) onderzocht.

Contactpersonen: Claude Belpaire en 

Daniel De Charleroy
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Communicatie, sensibilisering en
dienstverlening aan derden

Op 1 en 2 december 2001 nam het Instituut deel
aan de vierde editie van de hengelbeurs in
Kortrijk. De activiteiten van het Instituut
werden voorgesteld aan een brede groep uit de
sportvisserijsector, onder andere aan de hand
van posters. Via internet waren de ibw web-site
en de site van de vismigratieknelpunten
raadpleegbaar. Een vaste camera projecteerde de
inhoud van een als voedselketen ingericht
aquarium, continu op een groot scherm. In
aquariums konden de bezoekers de meest voor-
komende vissoorten uit onze Vlaamse water-
lopen aanschouwen. Voor deze gelegenheid
werden maar liefst 26 soorten samengebracht.

Vooral de projecten rond de problematiek van
polluenten in vis kregen de nodige aandacht
van onze bezoekers. Maar liefst 16 500 enthou-
siaste hengelsportbeoefenaars en geïnteres-
seerden brachten een bezoek aan de beurs.
Eerder had een soortgelijke tentoonstelling in
het kader van de Vlaanderendag (22 april 2001)
in het Graaf de Ferraris gebouw zeer veel
aandacht gekregen. 

De IBW-stand werd tijdens de hengelexpo 2001 druk bezocht. 

Er wordt door het Instituut actief meegewerkt
aan publicaties voor de hengelaar als doelgroep
(o.a. door redactie van vulgariserende artikels in
Vislijn, het infoblad voor de openbare visserij in
Vlaanderen, of in uitgaven van de Provinciale
Visserijcommissies).

Tenslotte werd, in het kader van de cursussen
Bosbouwbekwaamheid en Visstandsbeheer, het
cursusdeel rond de ecologie en verspreidings-
status van de vissoorten grondig herwerkt en
aangepast.

Contactpersoon: Claude Belpaire en 

Daniel De Charleroy

Coördinatie visstandsonderzoek 
via meldpunt “Afvissingen” op 
de IBW-website

Naar aanleiding van het sterk toegenomen
onderzoek rond vissen en visbestanden dat door
verschillende instanties zoals wetenschappelijke
instituten, universitaire instellingen maar ook
meer en meer studiebureaus wordt uitgevoerd,
heeft de minister voor Leefmilieu besloten om
een verplicht meldpunt voor afvissingen voor
wetenschappelijke doeleinden op te richten. Via
de website van het Instituut kan men een
meldingsformulier invullen dat gegevens over
de uitvoerende instelling, de verantwoordelijke
persoon, de afvisdatum en -locatie bevat. Deze
gegevens worden opgenomen in een afvis-
kalender die eveneens op de ibw-website
http://www.ibw.vlaanderen.be/afvissingen te
raadplegen is. Door het coördineren van alle
visbestandsopnames willen we voorkomen dat
op korte tijd meerdere gelijkaardige onder-
zoeken op één plaats gebeuren om zo de impact
op de aquatische biotoop te beperken. 

Contactpersoon: Hugo Verreycken

Via de IBW-website kan u een melding doen van geplande

afvissingen in openbaar water.
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Opvolging problematiek 
van visetende vogels

In april 2001 werd in Hull een internationaal
symposium “Interaction between fish and birds:
implications for management” georganiseerd.
De opmars van visetende vogels naar binnen-
waters in Europa tijdens het laatste decennium
heeft aanzienlijke conflicten gecreëerd tussen de
natuurbehoudsector en de visserijbeheerders.
Ondanks veel onderzoek is er nog steeds geen
pragmatische oplossing voor deze problemen.
Dit heeft vooral te maken met de beschermde
status van de vogels en de inefficiëntie van
uitgeteste afweer- en controlemaatregelen.
Het instituut gaf er een voordracht over de
aalscholver.

Contactpersoon: Hugo Verreycken

Voorblad van powerpointvoorstelling tijdens internationaal

congres te Hull (april 2001)

Ondersteuning van de Provinciale
Visserijcommissie Vlaams-Brabant

De Provinciale Visserijcommissie (pvc) Vlaams-
Brabant wordt in haar werking op verschillende
vlakken ondersteund door het Instituut. Via
visbestandsopnames krijgt de pvc een goed beeld
over de huidige visstand van de wateren in
Vlaams-Brabant en kan de pvc vervolgens
maatregelen treffen om de visstand eventueel bij
te sturen. Op vraag van de pvc Vlaams-Brabant
werd door het Instituut een studie uitgevoerd
over het meer van Rotselaar (zie hoger). Aan de
hand van een vangst-en hervangstmethode werd
het visbestand en de visbiomassa bepaald in
functie van een toekomstig visserijbeheer. In dit
onderzoek wordt de hengelaar nauw betrokken
o.a. via melding van de vangst van gemerkte
vissen. In oktober 2001 startte een gelijkaardig
project op de Leuvense Vaart. Ook hier worden
de hengelaars nauw bij het onderzoek betrokken
door het uitdelen van info-folders en vangst-
registratiefiches. Vanaf 1 oktober 2001 werd de
nieuwe visserijbiologe van de pvc Vlaams-
Brabant aangeworven. In haar kennisverwerving
en terreinverkenning wordt zij ondersteund
door het Instituut. Via haar en via de visserij-
biologen van het Instituut kunnen onderzoeks-
resultaten rechtstreeks aangewend worden bij
het bepalen van het visserijbeleid van de pvc,
bijvoorbeeld bij het opstellen van de herbepo-
tingsplannen, de aanleg van paaiplaatsen of
vistrappen en de problematiek rond water-
krachtcentrales.

Contactpersoon: Inge Dooremont

Elektrische afvissing Rotselaarmeer.
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Wildbeheer
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Ondersteunend onderzoek
in  het  kader  van jacht  en
faunabeheer

In het kader van het MINA-plan 2 (1997-2001) zijn

diverse aspecten opgenomen die betrekking hebben

op jacht en beheer van dierpopulaties. Daarbij

worden antwoorden verwacht inzake de

mogelijkheden, de wenselijkheid of inpasbaarheid

binnen de globaal geformuleerde doelstellingen en

aandachtspunten van dit plan.

In het kader van de bevordering van het duurzame

gebruik van de componenten van de biologische

diversiteit wordt o.m. aandacht gevraagd voor de

ecologische inpassing van de jacht, en voor het

tegengaan van ongepaste (her)introducties.

Daarnaast levert het Instituut via afvaardiging in

stuurgroepen ook bijdragen in het onderzoek over en

bij de aanpak van habitatversnippering (diverse

concrete ontsnipperingsprojecten AMINAL,…).

Andere externe projecten hebben een rechtstreekse

relatie met jacht en faunabeheer: Koreaanse

grondeekhoorn (AMINAL, afd. Natuur), evaluatie

bestrijding van kraaiachtigen (KBIN), verkennend

onderzoek naar het Viraal Haemorrhagisch Syndroom

bij Wild konijn (CODA), en mogelijkheden voor

duurzame populatie-opbouw bij de Fazant (KBIN).

Op vraag van de administratie en/of de minister werd

tenslotte over diverse onderwerpen m.b.t. jacht en

faunabeheer, in het bijzonder over zoogdiersoorten

duiding of advies verleend.

Variatie in het aantal waargenomen Reeën per kilometer

voor de verschillende trajecten binnen één van de test-

wildbeheereenheden. Elk van de punten komt overeen met

het uitvoeren van een telling voor een welbepaald traject.

Standaardisering en verwerking 
van de basisgegevens van 
de wildbeheerplannen

Het project ter begeleiding van de werking en
erkenning van de wildbeheereenheden (wbe’s),
in augustus ’99 aanvankelijk gestart voor een
termijn van twee jaar, werd met een termijn van
vier jaar uitgebreid.

De inventarisatietellingen startten in het
voorjaar en worden uitgevoerd door de jagers
van de deelnemende wildbeheereenheden,
samen met medewerkers van het Instituut. Een
eerste doelstelling bestaat erin te bepalen of deze
methoden haalbaar zijn in de praktijk. Zo was
men, in een gemiddelde wildbeheereenheid met
ca. 8000 hectaren hazengebied, al snel in het
totaal 24 uur onderweg om de vooropgestelde
48 kilometer (600 meter per 100 hectaren)
’s nachts met het zoeklicht af te speuren. Dit
diende bovendien 8 keer uitgevoerd te worden.
Voor de wildbeheereenheden die meewerken
rond de methode voor het opvolgen van reewild-
populaties werd vooropgesteld per 100 hectaren
bos 3 km telparcours aan te duiden. Ook hier
was het de bedoeling deze trajecten 8 keer, maar
dan wel te voet, af te leggen. Dit resulteerde in
een 100-tal uren wandelen voor een wild-
beheereenheid met ongeveer 1000 ha bos.
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De tweede doelstelling bestaat erin aan te tonen
of het synchroniseren van de tellingen binnen
één wildbeheereenheid al dan niet noodzakelijk
is (simultaan uitvoeren van de tellingen). De
eerste analyses tonen grote verschillen aan
tussen de onderscheiden trajecten, maar ook
grote schommelingen in de tijd voor een
welbepaald traject. Over de totale wildbeheer-
eenheid blijkt de variatie in het aantal waar-
genomen dieren in functie van de tijd eerder
gering te zijn (binnen de vooropgestelde
telperiode). De tellingen van de volgende jaren
zullen een betere kijk op deze problematiek
moeten geven.

Het permanent actualiseren van de gis-laag met
wildbeheereenheden resulteerde in 138 gedigi-
taliseerde wildbeheereenheden (veelal enkel de
buitengrenzen maar voor een 30-tal ook de
binnengrenzen). Samen zijn ze goed voor een
totale oppervlakte van 786.342 hectaren, wat
ongeveer de helft van de oppervlakte van
Vlaanderen is.

Contactpersoon: Jim Casaer
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Populat ie-ecologisch
onderzoek

Het onderzoek naar de verspreiding, de ecologie en de

populatiedynamiek van de marterachtigen en de Vos

vormde in 2001 opnieuw een hoofditem binnen dit

thema. Daarbij wordt alvast voor de Carnivora in

zekere mate tegemoet gekomen aan het ontbreken

van enige traditie inzake onderzoek van inheemse

zoogdieren en de daaruit voortvloeiende kennishiaten

(monitoring).

Voor de marterachtigen geldt dat verschillende

soorten goede indicatoren zijn voor de kwaliteit van

specifieke habitats en van hun inbedding in een

ruimere landschappelijke context. Gezien zij van

nature vaak een relatief lage dichtheid hebben (grote

territoria), is het opbouwen van leefbare populaties

immers alleen mogelijk op het niveau van

landschappen of ecoregio’s. Het duurzaam aanwezig

zijn van deze soorten geeft dan ook uitdrukking aan

het functioneren van landschappen in termen van

ecologische infrastructuur, connectiviteit,

permeabiliteit, versnippering, barrières,… Alszodanig

gelden zij als één van de belangrijkste

doelsoortengroepen waarvoor actueel

ontsnipperingsmaatregelen (ecotunnels, rasters,…)

worden genomen, en bieden zij mogelijkheden tot

evaluatie van de effectiviteit van deze maatregelen.

Tegelijk bezetten zij als toppredatoren een belangrijke

ecologische niche. Dit vereist een duurzaam

prooiaanbod, maakt hen kwetsbaar voor accumulatie

van toxische contaminanten (rodenticiden,…), terwijl

zij daardoor ook onvermijdelijk op diverse vlakken in

confrontatie (kunnen) treden met menselijke

belangen (schade aan pluimvee of jachtoogst).

In het geval van de Vos treden deze

belangenconflicten nog veel nadrukkelijker op,

waarbij zowel het jachtbelang, het natuurbehouds-

belang en het economisch belang (schade aan

pluimvee,…) vaak in de discussie naar voren worden

geschoven – naast bovendien het volksgezondheids-

belang. Het antwoord op een aantal van deze

vraagstellingen vergt noodzakelijkerwijs

langetermijnonderzoek. 

Monitoring en ecologie
marterachtigen

Via het vrijwilligersnetwerk verspreid over
geheel Vlaanderen werden in 2001 opnieuw een
groot aantal verkeersslachtoffers ingezameld.
Klassieke koplopers zijn de Bunzing en de
Steenmarter, maar telkens ook weer een
verrassend – relatief – groot aantal Dassen (32) .
Van Boommarter werden geen nieuwe dieren
gevonden. Bunzing en Steenmarter waren het
voorwerp van twee licentiaatsthesissen waarin
zowel aspecten van biometrie als voedsel-
ecologie vooropstonden. Daarbij kwam o.m. de
(seizoensgebonden) voorkeur voor amfibieën bij
de Bunzing duidelijk tot uiting, naast het
opportunisme van de Steenmarter (met o.a. fruit
en keukenafval). Volgens het eerder opgesteld
protocol werd in het kader van een licentiaats-
thesis dierkunde op nog ca. 50 Dassen een
morfologisch-ecologische autopsie uitgevoerd.

De Steenmarter blijkt manifest verder uit te
breiden, zowel in areaal als in dichtheid. Vanuit
het ‘historisch bolwerk’ in oostelijk Vlaams
Brabant en zuidelijk Limburg wordt de ooste-
lijke helft van Vlaanderen verder gekoloniseerd,
met doorsijpeling naar Antwerpen. Analoog is,
vanuit Frankrijk en Henegouwen, een noord-
waartse uitbreiding aan de gang in West- en
Oost-Vlaanderen. In het zuiden van beide
provincies werden inmiddels ook reeds
meerdere gevallen van voortplanting vast-
gesteld.

De actuele opmars van de Steenmarter geïllustreerd aan de

hand van verkeersslachtoffers, door het Marternetwerk

ingezameld in de periode 1997-half 2001.

5



Met het oog op het ecologisch veldonderzoek
aan levende dieren (terreingebruik, sociale
organisatie,...) kon in het vroege voorjaar nabij
Geraardsbergen een adult mannetje Bunzing
gedurende een achttal maanden met behulp van
radiotelemetrie intensief worden gevolgd.
Enkele van de meest verrassende vaststellingen
daarbij waren het groot aantal verschillende
dagrustplaasten (minstens dertigtal), de grootte
van het activiteitsgebied (verste uithoeken
ca. 3.5 km van elkaar), en het feit dat dit dier de
drukke N42 heel regelmatig en met succes bleek
over te steken.

Contactpersoon: Koen Van Den Berge

Duidelijk geen katje om zonder 

handschoenen aan te pakken! 

(foto: Tom Walraevens)

Populatie-ecologisch onderzoek Vos

De vol-inventarisatie van het aantal beginnende
en geslaagde vossennesten werd, volgens de
eerder beschreven methodiek, vanaf dit jaar
beperkt tot het proefgebied (100 km2) van de
Vlaamse Ardennen. De voorbije drie jaar gaven
immers een vrij constant beeld, waarbij het
aantal nesten in het optimale gebied (Vlaamse
Ardennen) zowat anderhalf keer het aantal van
het marginale gebied (Deinze-Tielt) bedraagt.
Met 12 geslaagde nesten bleek 2001 een ‘goed
vossenjaar’ te zijn geweest in het onderzochte
proefgebied. In en nabij dit gebied konden
65 nieuwe vossenjongen worden gevangen en
geoormerkt, waardoor het totaal voor de
onderzoeksregio op 229 komt. Daarvan werden
er inmiddels reeds een zestigtal teruggemeld. In
mei werden 2 volwassen dieren van een hals-
bandzender voorzien. Eén ervan betrof een
moervos, dag op dag twee jaar tevoren in
diezelfde burcht als jong gemerkt en thans zelf
als moederdier van een nest gevangen. Met het
oog op uitbreiden van dit radiotelemetrisch
onderzoek werd geëxperimenteerd met diverse
levend-vangsystemen (o.a. kunstburchten, grote
lifetraps, geborgde stroppen,…), voorlopig
evenwel met beperkt succes.

In het kader van een licentiaatsthesis dierkunde
werd op nog een vijftigtal ingezamelde dode
dieren een morfologisch-ecologisch gerichte
autopsie verricht, en o.a. ook analyses van
ca. 200 maaginhouden uitgevoerd.

Verder werd een zestal voordrachten over het
onderzoek gegeven, talloze ad-hocadviezen
verleend naar aanleiding van schade bij klein-
veehouders, alsook voor diverse aspecten mee-
gewerkt aan het maken van een informatieve
film over de Vos en het vossenonderzoek
(aminal-opdracht).

Contactpersoon: Koen Van Den Berge
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Ondersteunend 
onderzoek in  het  kader
van de  rattenbestr i jd ing

Per 1 januari werd het toegepast wetenschappelijk

onderzoek betreffende de bestrijding van de

Muskusrat, de Bruine rat en de Beverrat langsheen de

Vlaamse waterlopen aan het Instituut toevertrouwd,

als voortzetting van een onderzoeksopdracht van

AMINAL, afd. Water.

Het Instituut verleent advies aan AMINAL, afd. Water,

verantwoordelijk voor de bestrijding van deze

knaagdieren langsheen de bevaarbare waterwegen en

de 1° categorie onbevaarbare waterlopen. 

Door het uitvoeren van ecologisch onderzoek van de

betrokken soorten worden relevante gegevens

verkregen om de impact van verschillende

bestrijdingsacties op de populatie beter te kunnen

evalueren. 

Er wordt ook aandacht besteed aan de technische

aspecten van bestrijdingsmiddelen en hun toepassing

in het veld. Hierbij wordt niet alleen gestreefd naar

een verbetering van de efficiëntie van de bestrijding,

maar wordt bovendien bijzondere aandacht besteed

aan selectiviteit, veiligheid en diervriendelijkheid van

de ingezette bestrijdingsmiddelen.

Muskusratten

De studie van de verplaatsingspatronen van de
Muskusrat werd voortgezet. Het voorbije jaar
werden 43 Muskusratten radiotelemetrisch
gevolgd in een poldergebied, waarbij 1169 dag-
rustplaatsen werden geregistreerd. Ook het
verzamelen van reproductie- en mortaliteits-
gegevens werd voortgezet. Hierbij werden
aanvullend 2241 dieren gedissecteerd, waarbij
morfometrische, parasitologische en voort-
plantingsgegevens werden genoteerd.

Op vraag van aminal, afd. Water werd een
analyse gemaakt van de te verwachten gevolgen
voor hun bestrijdingsopdracht, indien in alle
‘beschermde’ natuurgebieden de huidige
bestrijdingsverplichting zou worden opgeheven
en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zou
worden verboden of beperkt. Hierbij werden de
verzamelde gegevens over immigratiesnelheid
in een voorheen bewerkt terrein en de tele-
metrische gegevens over dispersie en terrein-
gebruik gecombineerd. Uit de analyse bleek dat,
door het niet of onvoldoende bestrijden in
beschermde natuurgebieden, het behalen van de
bestrijdingsdoelstelling van aminal, afd. Water
voor meer dan 30% ernstig kan gehypothekeerd
worden.

Met het oog op het optimaliseren van de werk-
organisatie werd een afweging gemaakt tussen
de actieve en de passieve vangmethode. Naast de
verschillen in het materiaalgebruik en de
daaraan verbonden selectiviteit, werden
eveneens gegevens betreffende de effectiviteit en
de efficiëntie van beide methoden geanalyseerd.

Contactpersoon: Jan Stuyck
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Door Muskusratten te voorzien van

een radiozendertje kunnen hun

verplaatsingen op het terrein d.m.v.

telemetrie gevolgd worden



Bruine ratten

Bij de bestrijding van de Bruine rat wordt
nagenoeg uitsluitend gebruik gemaakt van
rodenticiden. Door het ontbreken van vangsten
is de directe informatie over het voorkomen van
de Bruine rat in open terrein eerder schaars. Ook
de impact van bestrijdingsinspanningen is
hierdoor moeilijker te evalueren. 

Om belangrijke hiaten in onze kennis te kunnen
invullen wordt aanvullend telemetrisch onder-
zoek gepland. Om de bruikbaarheid van deze
methode voor de Bruine rat uit te testen werd
gedurende het voorbije jaar één Bruine rat
gedurende 6 weken gevolgd. Naast de moeilijk-
heid om deze dieren in open terrein te vangen
worden geen onoverkomelijke technische
problemen verwacht. 

Voor de bestrijders van aminal, afd. Water werd
een overzicht gemaakt van de beschikbare
gegevens over de ecologie van de Bruine rat en
over de werking en risico’s van de bestrijdings-
middelen waarmee gewerkt wordt. 

Het verminderen van de risico’s op primaire en
secundaire intoxicatie blijft een belangrijke
doelstelling. Naast het beperken van de toegang
voor andere diersoorten tot het lokaas, bijv. door
het opstellen in buizen, wordt ook gezocht naar
een grotere selectiviteit in de werking van het
lokaas. Gegevens werden verzameld over de
soortspecifieke verschillen in toxiciteit van de
verschillende actieve stoffen die worden
gebruikt in de bestrijding van Bruine ratten. 

Contactpersoon: Jan Stuyck

Provincie Limburg: 

Beverrat in levendvangkooi

Beverratten

Ook Beverratten vormen een toenemende
bedreiging voor het beheer van de waterlopen.
Vooreerst werd een uitgebreid literatuur-
onderzoek uitgevoerd. In een rapport wordt alle
informatie over ecologie en verspreiding van de
Beverrat – zowel in hun oorspronkelijk
verspreidingsgebied in Zuid-Amerika als in de
andere werelddelen waar ze werden ingevoerd
voor de pels – gebundeld. Deze grote knaag-
dieren, die jaarrond reproduceren en 2-3 maal
per jaar 2-13 jongen kunnen krijgen, komen in
gunstige leefomstandigheden in zeer hoge
densiteiten voor. Door hun graaf- en foerageer-
activiteiten veroorzaken ze ernstige schade aan
dijken en cultuurgewassen. In Noord-Europa
worden de aantallen voorlopig laag gehouden
door het optreden van strenge winters (zoals die
van 1996-97), waar de dieren niet tegen bestand
zijn.

Alle beschikbare gegevens van beverratten-
vangsten (meestal als bijvangst bij de muskus-
rattenbestrijding) in Vlaanderen en Nederland
werden samengebracht. De recente gegevens uit
Vlaanderen en zeker uit Nederland tonen een
zeer sterke toename in het aantal gevangen
Beverratten tijdens de laatste jaren. Dit geeft een
weerspiegeling van de sterke populatiegroei ten
gevolge van de voorbije zachte winters.

Mogelijke bestrijdingsmethoden toegepast in
Europa en Amerika werden geïnventariseerd.
Uit vergelijkend literatuuronderzoek blijkt dat
in Vlaanderen bestrijding best kan gebeuren
door middel van conibearklemmen of levend-
vangkooien, waarbij deze laatste zeker te
verkiezen zijn als de kans op bijvangsten (bijv.
Bever) reëel is. Een aantal concrete bestrijdings-
strategieën worden voorgesteld in het rapport.

Contactpersoon: Goedele Verbeylen
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Hor izontale  ondersteuning

De bibliotheek

De bibliotheek van het Instituut werd in 1997
geherstructureerd. De bibliotheek is fysisch
gescheiden in Geraardsbergen en in Groenendaal
maar inhoudelijk gecentraliseerd in Geraards-
bergen. In Groenendaal bevinden zich alle
werken over visstandbeheer, visteelt en vis-
pathologie. Alle overige onderwerpen (bosbouw,
jacht, wildbeheer, ...) zijn in Geraardsbergen
raadpleegbaar.

Momenteel bevat de bibliotheek zo’n 9400
monografieën (boeken, rapporten, verhande-
lingen, …). Daarnaast zijn er meer dan 500 tijd-
schriften aanwezig (zowel oude tijdschriften als
lopende titels). Geautomatiseerde databanken
(cds/isis) nemen dagelijks de nieuw binnen-
gekomen werken en tijdschriften op en dat
maakt een snelle en efficiënte opsporing
mogelijk. De meeste werken krijgen tref-
woorden, toegekend met behulp van de cab-
thesaurus voor bosbouw en de asfa-thesaurus
van fao voor vis, en/of van een abstract, wat de
opzoekmogelijkheden ten goede komt.

De onderwerpen van de in de bibliotheek
aanwezige werken zijn uiteenlopend:
(1) bosbouw: bosontwikkeling, bosecologie,
selectie en veredeling van bosboomsoorten,
standplaatsonderzoek, bosuitbreiding,
bosbescherming, houttechnologie en
houtkwaliteit, … ; (2) jacht en wildbeheer,
(3) visstandbeheer, visteelt en vispathologie en
(4) werken van algemene aard: ecologie,
genetica, plantkunde, statistiek, … 

Daarnaast bezit de bibliotheek twee biblio-
grafische databanken op cd-rom, nl. één voor
bosbouw (TreeCD van cab) en één voor visserij
(abafr van Nisc). Op deze databanken is alle
wereldwijd verschenen literatuur omtrent deze
onderwerpen opgenomen. Ideaal dus voor een
specifieke literatuurzoektocht.

De bibliotheek is zowel toegankelijk voor de
interne medewerkers van het Instituut als voor
externe gebruikers. Externe gebruikers kunnen
niet ontlenen. Er zijn voor deze groep wel
consultatie- en kopieerfaciliteiten voorhanden
tegen een gunstige tarief.

FELNET is het samenwerkings-

verband van de belangrijkste milieu-

documentatiecentra in Vlaanderen.



Sinds eind 1999 maakt de bibliotheek van het
Instituut deel uit van het Flanders Environ-
mental Library Network. felnet is het samen-
werkingsverband van de belangrijkste milieu-
documentatiecentra in Vlaanderen. Het doel is
de gebruikers wegwijs te maken in het zoeken
naar milieu-informatie. De bibliotheekdatabank
van het ibw is te consulteren via Felnet op
volgend adres: http://www.felnet.org/.

Vanaf oktober 2000 is onze bibliotheek lid van
‘Impala’, het Belgische elektronische systeem
voor documentbestelling en -leverantie. Dit
systeem zorgt voor het elektronisch verzenden
en het beheren van aanvragen voor interbiblio-
thecair leenverkeer. Dit jaar werden via deze
weg reeds meer dan 500 artikels aangevraagd.

Contactpersoon: Bart Goossens

Biometrische en methodologische
ondersteuning

Ecologisch onderzoek vergt heel veel veldwerk.
Om deze inspanningen maximaal te laten
renderen, is het zinvol veel zorg en voldoende
tijd te besteden aan het ontwerp van de
gegevensinzameling, de verwerking van de
metingen en de interpretatie van de resultaten.
Een statistische en methodologische invalshoek
vervult hierbij een belangrijke ondersteunende
en kritische rol. De werking situeert zich op
twee niveau’s. Enerzijds beoogt een structurele
aanpak het globale potentieel te verbeteren.
Complementair hiermee krijgt elke onderzoeker
individueel advies en/of hulp bij het ontwerp
van het onderzoek en de verwerking van de
gegevens.

Dit tweede facet van de biometrische onder-
steuning is heel breed: kritische reflectie en
meedenken met de onderzoeker (klankbord-
functie); helpen de onderzoekshypothesen zo te
formuleren dat ze optimaal toetsbaar zijn;
zoeken naar mogelijke foutenbronnen en hoe
deze te controleren bij de experimentele opzet;
verschillende meetstrategieën tegen elkaar
afwegen; doorrekenen wat de implicaties zijn
van bepaalde opties; andere verklaringsmodellen
naar voor schuiven bij de verwerking; wijzen op
anomalieën in de gegevens; sensitiviteits-
analyses; enz. …

Structureel lag het accent dit jaar op de intro-
ductie van Splus als het standaardpakket voor
statistische verwerking. Ongeveer 40 personen
volgden één van de drie sessies van een drie-
daagse introductiecursus. Daarnaast krijgt een
kleine bibliotheek met enkele standaardwerken
langzamerhand vorm. Wat de meer individuele
aanpak betreft, kwamen de onderzoekers langs
voor een tachtigtal projecten. De inbreng hierbij
varieerde van puur technisch advies tot een
inhoudelijke en methodologische reflectie op de
opzet van het onderzoek. Indien nodig gebeurde
er ook een analyse van de gegevens.

Grotere projecten dit jaar waren:
(1) Experimentele evaluatie van de “De Witvis”-
passage als basis voor een optimaal ontwerp;
(2) Vergelijkend groeiexperiment met regen-
boogforellen ter evaluatie van visvoeders;
(3) Onderzoek naar de kweek van Kwabaal in
functie van een mogelijke toekomstige
herintroductie (thesis); (4) De visindex als
instrument voor het meten van de biotische 
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integriteit van de Vlaamse binnenwateren
(vlina); (5) Onderzoek naar de relatie tussen de
bosvitaliteit en vegetatieindices op basis van
satellietfoto’s; (6) Impact van habitattype op de
kans op ontvangst en de plaatsfout bij
telemetrie; (7) Habitatkarakterisatie en niet-
destructief conservatiegenetisch onderzoek bij
loopkevers (vlina); (8) Verkennende auto-
ecologische studie van Steenmarter en Bunzing
in Vlaanderen (thesis) en (9) Uitwerking van een
protocol met S+ voor de analyse van aflp-data.

Contactpersoon: Paul Quataert

GIS-ondersteuning

De analyse van ruimtelijke informatie en de
productie van cartografisch materiaal is bij
ecologisch onderzoek van groot belang. De
centrale gis ondersteuning situeert zich op twee
niveaus. Enerzijds zorgt het team voor het
onderhoud, de verbetering en het ten dienste
stellen van de instrumenten (hardware,
software, data en methodologie) die nodig zijn
voor de verwerking van geografische informatie,
anderzijds is er adviesverlening en begeleiding
van onderzoekers inzake de uitwerking van het
GIS-luik van het onderzoeksproject.

Een verkennende ikonos-studie in het
Zoniënwoud liet toe onderzoek te verrichten
naar de mogelijkheden van hoge resolutie
satellietbeelden in het bosbeheer. De technische
eigenschappen van de sensor zijn immers
potentieel interessant voor het bosbeheer. De
grondresolutie van 1 m laat toe individuele
kronen te onderscheiden, de nabij infrarode
band is belangrijk bij vegetatiestudies en de hoge
radiometrische resolutie staat garant voor detail
in schaduwpartijen. Een aansluitend project
verkende de manier waarop hoge resolutie-
satellieten kunnen helpen bij het bepalen van de
bosgezondheidstoestand, het opmaken en
actualiseren van bestandskaarten en het bepalen
van stormschade.

De gis-cel verleende verder
advies in het kader van het
bosreservatenonderzoek,
de ecosysteemvisie bos
Vlaanderen, de inven-
tarisatie van de bagger-
gronden in Vlaanderen,
het bebossen van land-
bouwgronden met
populier, natuurlijke
verjonging in het Zoniën-
woud en de wildbeheers-
eenheden.

In het kader van de inventarisatie van de
baggergronden in Vlaanderen is de gis-databank
DredGis raadpleegbaar op het internet via een
geoloket van het Ondersteunend Centrum gis-
Vlaanderen (www.gisvlaanderen.be) en dit voor
personen die over een paswoord beschikken.

Contactpersoon: Raf Lauriks
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Bodemkundig en analytisch
laboratorium

Sedert 1997 is aan het Instituut een bodem-
kundig en analytisch labo operationeel. In 2001
lag de nadruk op het automatiseren en op punt
stellen van verschillende methodes:
(1) automatisatie van calciumcarbonaatmethode
met behulp van de titratie-caroussel waar ook
pH en ec mee bepaald worden, en (2) op punt
stellen van de toc-installatie en analyse van toc-
gehalte (totale organische C) van een 500-tal
bosbodem- en baggerstalen. Momenteel kan
beroep gedaan worden op een georganiseerd en
efficiënt labo-team, bestaande uit 4 laboranten.

Chemische en fysische analyses gebeurden voor
volgende projecten: (1) Inventarisatie bagger-
gronden: analyse van bodem- en bladstalen;
(2) Bosbodeminventarisatie: afwerken van de
fysische analyses zoals pF-curve en indringings-
weerstand op alle bodemstalen, ook werd cec
(Cation Exchange Capacity) bepaald op een
selektie van 120 bodemstalen; (3) chemische
analyse van bladstalen uit de jonge bos-
aanplantingen Rhodesgoed en Huweynsbossen, 

chemische en textuuranalyses van de bodem-
stalen; (4) Bodemvariatieproject: chemische en
fysische analyse van strooisel- en bodemstalen;
(5) Natuurlijke Verjonging Zoniën: chemische
en fysische analyse van strooisel- en bodem-
stalen; (6) Habitatkarakterisatie Carabus
problematicus en C. auronitens: chemische en
fysische analyse van strooisel- en bodemstalen;
(7) Bodemfauna-project: chemische analyse van
strooiselstalen en (8) Salitest: chemische analyse
op blad- en houtstalen.

De afwerking van de pF-analyses op de bodem-
stalen van het bosinventarisatieproject was
prioritair. Het labo stond echter ook garant voor
de ondersteuning van andere onderzoeksthema’s 

en vakgroepen, zoals: (1) Bosbescherming:
analyse van bladstalen en aanmaken van de
calibratie-standaarden voor de meettoren in
Brasschaat; (2) Bosecologie: meten van textuur
en pH van 200 bodemstalen; (3) Labo Bosbouw
rug (Gontrode): toc-analyses van bodemstalen
en (4) Vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne
rug: toc-analyses van bodemstalen en textuur-
bepaling. Het labo nam deel aan verschillende
ringtesten zoals Vlarisub (compoststalen) en icp-
Forests (blad- en naaldstalen).

Contactpersoon: Carine Buysse
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Laboratorium voor in vitro-cultuur

De in vitro-techniek heeft een inbreng in diverse
stadia van het veredelings- en selectieonderzoek,
ook als ondersteuning bij het behoud van
genenbronnen van (autochtone) boomsoorten.

Ook dit jaar heeft het in vitro laboratorium
meegewerkt aan het veredelingsprogramma
van populier aan het Instituut, door te vroeg
afgevallen zaden tot kieming te proberen
brengen (embryo-rescue). Het labo is er in
geslaagd om het zaad van 12 van de 18 binnen-
gebrachte kruisingen met succes op te kweken
tot ongeveer 2000 zaailingen. Daarvan hadden
zelfs 2 kruisingen in de serre geen nakomelingen
opgeleverd.

In het niet-aflatende onderzoek naar roest-
resistente populierenklonen blijkt een kruising
tussen Populus trichocarpa en P. maximowiczii een
familie te zijn waarvan verschillende individuen
de gezochte kenmerken bezitten, zoals ziekte-
resistentie, goede boomvorm, bevredigende
houtkwaliteit en behoorlijke groeisnelheid. Er is
evenwel zeer weinig plantenmateriaal van deze
kruising beschikbaar. Om deze beschikbaarheid
versneld te verhogen en het veredelingsonder-
zoek te vervolledigen, worden 8 klonen van de
preliminaire selectie uit deze familie in vitro
vermeerderd. In het voorjaar van 2002 zullen we
een eerste “oogst” van deze vermeerderings-
campagne in de serre afharden.

De groeiende interesse voor de Grauwe abeel
(Populus canescens) uitte zich door de uitbreiding
van de klonencollectie tot 20 klonen, verzameld
in het Vlaamse landschap. Jaarlijks levert het
labo een 50-tal planten per kloon ter onder-
steuning van bosaanplantingen. 

Ook heeft het in vitro laboratorium een collectie
van 15 boskersklonen in cultuur in het kader
van het onderzoek “Ontwikkeling en toepassing 

van een efficiënte methode tot in vitro-vermeer-
dering van geselecteerd basismateriaal van
Boskers (Prunus avium L.) en Gewone es (Fraxinus
excelsior L.)” aan het Centrum voor Landbouw-
kundig Onderzoek-Gent (clo-Gent). Daarnaast
houdt het Instituut een selectie van 13 olmen-
klonen onder laboratoriumcondities in stand.

Contactpersoon: Linda Meiresonne
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Labo wildbeheer

Het laboratorium voor wildbeheer is erop
gericht autopsieën uit te voeren op dieren en
bepaalde aspecten verder te kunnen onder-
zoeken. Volgende infrastructuur is o.m.
aanwezig: (1) diepvrieskamer (-22 °C) met
volume van ca. 10 m3; (2) ultravriezer (- 85 °C)
met volume van 300 liter; (3) autopsietafel met
toebehoren (o.a. twee operatielampen, micros-
coop en binocolair); (4) laminair flow (steriele
werkruimte), (5) maceratiebad (ontvlezen van
skeletdelen) en (6) precisiezaag (tandcoupes voor
leeftijdsbepaling).

De activiteiten zijn in de praktijk vooral gericht
op het uitvoeren van ‘ecologische’ autopsieën
(en geen veterinaire), waarbij populatie-
parameters (leeftijd, geslacht, conditie, voort-
plantingsstatus), biometrische data en diverse
stalen worden verzameld. Van de verzamelde
stalen worden sommige in het labo zelf verder
verwerkt (bv. analyse maaginhouden), andere
elders (bv. infestatie vossenlintworm).

Contactpersoon: Koen Van den Berge

Onderzoek naar de voedselecologie van Vos en Das aan de

hand van maaginhouden

Labo voor toegepast moleculair
genetisch onderzoek

Het labo voor toegepast moleculair-genetisch
onderzoek is uitgerust met moderne apparatuur
voor moleculaire analyses en spitst zich in
hoofdzaak toe op moleculaire merkers zoals
isozymen en dna-merkers gebaseerd op pcr
(chloroplastmerkers, microsatellieten en aflp).

Tot voor kort situeerde het onderzoek zich
vooral in het kader van het behoud en gebruik
van genetische bronnen in de bosbouw.
Moleculaire merkeranalyses uitgevoerd op
populier en wilg droegen bij tot kloon-
identificatie en het oplossen van taxonomische
vraagstellingen, en voorzagen studies inzake
biodiversiteit, genenverspreiding en paterniteits-
analyse van essentiële data. Het bovenvermelde
thema gaat uitgebreider in op deze activiteiten.

Eind dit jaar was er een belangrijke uitbreiding
van de apparatuur die moet toelaten om het
moleculair-genetisch onderzoek zowel
kwantitatief als kwalitatief verder uit te
bouwen. Op deze manier zal kunnen voldaan
worden aan de groeiende vraag naar onder-
steuning van de lopende of geplande acties en
projecten binnen het Instituut. Voorzien wordt
dat het moleculair-genetisch onderzoek zich in
de nabije toekomst verder zal uitbreiden naar
andere thema’s zoals bosecologie en wildbeheer. 

Binnen het thema wildbeheer werd met
betrekking tot het onderzoek inzake populatie-
genetica van marterachtigen reeds een voor-
bereidende studie uitgevoerd en werd een
preliminair actieplan opgesteld dat moet
toelaten om met behulp van moleculair-
genetisch onderzoek inzicht te verwerven in de
populatiestructuur, de geografische spreiding en
de genetische diversiteit van marterachtigen in
Vlaanderen.

Contactpersoon: Peter Breyne
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Vlaanderendag

Op 22 april 2001 heeft het Instituut deelgenomen
aan de tweede editie van de Vlaanderendag. Meer
dan 160 diensten en instellingen van de Vlaamse
Overheid openden die dag hun deuren voor het
grote publiek. Met deze Vlaanderendag wil de
Vlaamse regering aan het publiek duidelijk
maken op welke vlakken de Vlaamse overheid
actief is en wil zij ook aangeven dat die Vlaamse
overheid niet ver van de mensen afstaat. Deze
dag was een gelegenheid om die Vlaamse over-
heid letterlijk dicht bij huis, in eigen buurt, stad
of streek aan het werk te zien.

In Geraardsbergen kon men kennis maken met
het bosbouwkundig onderzoek, met o.m.
aandacht voor veredeling van bosbomen,
behoud van inheemse bomen en struiken, dna-
onderzoek, eigenschappen van bosbodems en
natuurlijke processen in bossen. Een van de
attractiepunten was het vossenonderzoek
waarbij ook voldoende aandacht gegeven werd
aan dassen en andere marterachtigen. De ibw-
band zorgde voor de muzikale omkadering.

In Groenendaal waren er rondleidingen in het
arboretum. Met een collectie van niet minder
dan 300 boomsoorten behoort dit arboretum tot
één van de oudste arboreta van België. Verder
kon je er kennis maken met de zaadboomgaard
(Gewone den), en de installaties voor het drogen,
zuiveren en bewaren van geoogste boszaden.

De afdeling wildbeheer, sectie visstandbeheer
was in het Ferrarisgebouw te Brussel vertegen-
woordigd. Naast de tentoonstelling rond
visstandbeheer, waarbij je een aantal exoten,
inheemse en zelfs beschermde vissoorten kon
aanschouwen in enkele aquariums, kon je ook
kennismaken met de nieuwste visteelt-
technieken. Via de kersverse internetsite kon je
de vismigratieknelpunten van je eigen streek
opzoeken en bekijken. Dat de Vlaanderendag
voor herhaling vatbaar is, bewezen de talrijke
enthousiaste bezoekers.

Contactpersoon: Nancy Van Liefferinge

PIP/PEP en tijdsregistratie

Dit jaar werkte het Instituut mee aan de
diagnosefase van de pip/pep-procedure binnen het
Ministerie van de Vlaamse Overheid. pip staat
voor ProcesImplemenatieProces en pep voor
PErsoneelsPlan. Deze opdracht kadert binnen
het streven van de overheid naar een betere en
efficiëntere werking van de administratie.

Een woordje toelichting: een proces betekent
hier een aaneenschakeling van onderling
verbonden activiteiten met een duidelijk start-
en eindpunt en die vertrekken van een
identificeerbare input en resulteren in een
welbepaalde output in de vorm van een product
of dienst, aangeboden aan een externe of interne
klant. Alle werkzaamheden van een organisatie
kunnen nu beschreven worden aan de hand van
deze processen. Vanuit dit oogpunt komt de
verbetering van de werking neer op een
hertekening en optimalisatie van de processen.

De eerste logische stap van een pip/pep bestaat er
in alle bestaande processen in kaart te brengen.
Zo hoopt men een goed beeld te krijgen van de
werkzaamheden en verwezenlijkingen van een
organisatie (de situatie ‘As Is’): wat is de input en
wat is de output en welke stappen zijn hiervoor
nodig ? Een hierop geënte tijdsregistratie laat toe
een betere begroting te maken van de tijd en
(indirect dus ook) de middelen die hiervoor
nodig zijn.

Maar deze aanpak alleen is onvoldoende en laat
slechts toe bestaande processen te optimaliseren.
Om tot een beter functioneren van de organisatie
te komen is het ook nodig de globale context van
de verschillende processen in vraag te stellen en
na te gaan in hoeverre deze beantwoorden aan
de verwachtingen uit de omgeving (het beleid,
de maatschappij en de wetenschappelijke
wereld). Alleen zo is het mogelijk de processen
ook effectief te hertekenen.

Een interne werkgroep met afgevaardigden uit
alle geledingen van het Instituut coördineerde
de werkzaamheden. Het eindproduct bestaat uit
een document met een eerste afbakening van de
verschillende werkzaamheden binnen het
Instituut opgesplitst in de twee domeinen
Bosbouw en Wildbeheer enerzijds en de centrale
ondersteuning anderzijds.

Ook werd voor de tweede keer een tijds-
registratie uitgevoerd. De in 2001 uitgevoerde
registratie leverde gelijkaardige resultaten op als
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in 2000: gemiddeld genomen werken we aan het
Instituut in een 43 urenweek en besteden we iets
minder dan 70% van onze tijd aan directe
processen, waarvan een kleine 60% aan
onderzoek.

Contactpersoon: Beatrijs Van der Aa

82
ibw 2001

Activiteitenverslag 



Publ icat ies  
en  rapporten





Bosbouw
Behoud en gebruik 
van genetische bronnen 
in de bosbouw

1. Wetenschappelijke publicaties

met peer review

Cervera, M.T., Storme, V., Ivens, B.,

Gusmao, J., Liu, B.H., Hostyn, V., Van

Slycken, J., Van Montagu, M., Boerjan, W.

2001. Dense genetic linkage maps of three

Populus species (Populus deltoides, P-nigra

and P-trichocarpa) based on aflp and

microsatellite markers. Genetics 158: 787-

809

Degen, B., Caron, H., Bandou, E., Dutech,

C., Breyne, P., Van Montagu, M., Maggia,

L., Kremer, A. Small scale spatial genetic

structure of six tropical tree species in

French Guiana. In: Genetic Response of

Forest Systems to changing Environ-

mental Conditions, müller-starck G. (Ed.).

Kluwer Academic Press, Dordrecht. In

press.

Lowe, A., Cavers, S., Wilson, J., Navarro,

C., Hernandez, M., Kremer, A., Caron, H.,

Degen, B., Bandou, E., Labbe, P., Margis, R.,

Margis-Pinheiro, M., Gribel, R., Lemes, M.,

Breyne, P., Colpaert, N., Van Montagu, M.

Assessment of levels and dynamics of

intra-specific genetic diversity of Latin

American tropical trees for conservation

and sustainable management. etfrn

newsletter. In press.

Margis, R., Felix, D., Caldas, J.F.C.,

Salgueiro, F., De Araujo, D.S.D., Breyne, P.,

Van Montagu, M., De Oliveira, D.E.,

Margis-Pinheiro, M. Genetic differen-

tiation among three neighbouring Brazil-

cherry (Eugenia uniflora L.) populations

within the Brazilian Atlantic rain forest.

Biodiversity and Conservation. In press.

Zhang, J., Steenackers, M., Storme, V.,

Neyrinck, S., Van Montagu, M., Gerats, T.,

Boerjan, W. Fine mapping and

Identification of Nucleotide Binding

Site/Leucine-Rich Repeat Sequences at the

mer Locus in Populus deltoides ‘S9-2’.

Phytopathology 91: 1069-1073, 2001.

2. Andere publicaties en

congresbijdragen

Storme, V., Vanden Broeck, A., Ivens, B.,

Halfmaerten, D., Van Slycken, J., Boerjan,

W. Ex situ conservation of black poplar in

Belgium, the margin of the geographical

area of the species. Proceedings of the

International Symposium on Genetic

diversity in river populations of European

black poplar Implications for riparian

eco-system management. Szekszárd,

Hungary, 16-20 May 2001. In press.

Thomaes, A., Vander Mijnsbrugge, K.,

2001. Rozen en meidoornen. Hoe

autochtoon zijn onze bomen en struiken?

Groene band, 113, 21-52.

Vanden Broeck, A., Storme, V., Cox, K.,

Quataert, P., Ivens, B., Hostyn, V.,

Halfmaerten, D., Boerjan ,W., Van

Slycken J.. Mating system of Populus nigra.

Proceedings of the International

Symposium on Genetic diversity in river

populations of European black poplar.

Implications for riparian eco-system

management. Szekszárd, Hungary, 16-20

May 2001. In press.

Zhang, J., Storme, V., Steenackers, M.,

Cervera, M.T., Ivens, B., Neyrinck, S.,

Schamp, K., Michiels, B., Zhang, H., Van

Montagu, M. and Boerjan, W. Genetic

analysis of disease resistance in Populus.

iufro meeting “Tree Biotechnology in the

next Millennium” Stevenson,

Washington, July 22-27, 2001.

3. Nederlandstalige

vulgariserende publicaties

Vander Mijnsbrugge, K., 2001.

Autochtone bomen en struiken in

opmars. Groencontact, 2, 12-16.

Vander Mijnsbrugge, K., 2001.

Autochtone bomen en struiken in

Vlaanderen: de meidoorn in het vizier.

Pomologia, 1, 32-34; 2, 56-58.

Thomaes, A., Vander Mijnsbrugge, K.,

2001. Rozen en meidoornen. Boskrant, 31,

1, 8-11

4. Eindrapporten

De Cock K., Lybeer B., Zwaenepoel A.,

Vander Mijnsbrugge K., Goetghebeur P. &

Van Slycken J. 2001. Populatiebiologie

van het wilgencomplex S. alba - S. x

rubens - S. fragilis in Vlaanderen.

Eindverslag van vlina project 00/14,

studie uitgevoerd voor rekening van de

Vlaamse gemeenschap binnen het kader

van het Vlaams Impulsprogramma

Natuurontwikkeling in opdracht van de

Vlaamse minister bevoegd voor

natuurbehoud.

Coart E., De Cuyper B. en De Vreese R.,

2001. Studie van Vlaamse relictbestanden

van inlandse eik: genetische diversiteit en

situering in Europese migratiestromen.

Eindverslag van vlina 00/09 , studie

uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse

Gemeenschap binnen het kader van het

Vlaams Impulsprogramma Natuur-

ontwikkeling in opdracht van de Vlaamse

minister bevoegd voor natuurbehoud.

Van Slycken J. 2001. Afforestation,

forestry research, planning and

development in the Three North Regions

of China. Phase ii . Evaluation and

planning of the conservation and

breeding programme of Poplar and the

conservation of Elm genetic resources".

f.a.o. Rome Aug.-Sept. 2001.

Bosbescherming

1. Andere publicaties en

congresbijdragen

Roskams, P., Sioen, G., 2000. The

condition of Quercus robur in the Flemish

Region. In: Oszako, T., Delatour, C.,

Recent advances on oak health in Europe.

Forest Research Institute, Warsaw, 2000,

117-119. isbn 83-87647-20-9

Roskams, P., Sioen, G., 2001. Bossen en

struwelen - Gezondheid. In: Kuijken et al.,

2001. Natuurrapport 2001. Toestand van

de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het 
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beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud nr. 18, 66-68. Brussel.

Sioen, G., Roskams, P., 2001. Forest

condition in Flanders, p. 86. In: Forest

Condition in Europe, ec-un/ece, Results of

the 2000 Large-scale Survey. Brussels,

Geneva, issn 1020-3729

2. Nederlandstalige

vulgariserende publicaties

Roskams, P., Sioen, G., 2001. Een leefbaar

Vlaanderen - In een gezond milieu.

Bossen. p. 258. In: Vlaamse Regionale

Indicatoren 2000, Ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap, isbn 90-403-0126-3

Sioen, G., 2001. Onze bossen: gezonde

groene longen of verzwakte luchtfilters?

Onze streek, 27, 2001, 4, 24-26

Sioen, G., Roskams, P., 2001. De gezond-

heidstoestand van de bossen in het

Vlaamse Gewest. Silva Belgica, 108, 2001,

2, 11-13

Sioen, G., Roskams, P., 2001. De bos-

gezondheidstoestand in het Vlaamse

Gewest anno 2000. De Boskrant, 31, 2001,

2, 12-14

Sioen, G., Roskams, P., 2001. De gezond-

heidstoestand van de bossen in het

Vlaamse Gewest. Groencontact, 2001, 4,

12-15

3. Eindrapporten

Roskams, P., Sioen, G., 2001. Bosvitaliteits-

inventarisatie 2001. Trainingscursus voor

de beoordelingsteams van het Vlaamse

Gewest - Houtvesterij Turnhout

(Grotenhoutbos - Lille/Vosselaar),

28.06.2001. Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, aminal, Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer.

Neirynck, J., de Ridder, K., Langouche, D.,

Wiedeman, T., Kowalski, A., Ceulemans,

R., Mensink, C., Roskams, P., Van Ranst,

E., 2001. Verzuring- en vermesting-

gevoeligheid van Vlaamse bosgebieden

met gemodelleerd depositiefluksen.

Eindverslag van project vlina 98/01

Neirynck, J., Roskams, P., 2001.

Meetstation voor luchtverontreiniging

Brasschaat. Jaarverslag 2000, ibw Bb R

2001.004

Sioen, G., Roskams, P., 2001. Bosvitaliteits-

inventaris 2000 - Resultaten van het level i

meetnet. Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, aminal, Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer, ibw Bb

ir:2001.003 

Sioen, G., Roskams, P., 2001. Bosgezond-

heidstoestand in het Vlaamse Gewest in

2000 (Periodieke balans van de toestand

van de bossen). Rapport ten behoeve van

vn/ece en ec. Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, ibw Bb ir:2001.002

Bosecologie en
bosbehandeling

1. Wetenschappelijke publicaties

met peer review

Castellano, M.A., Verbeken, A., Walleyn,

R., Thoen, D., 2001. Some new or interes-

ting sequestrate Basidiomycota from

African woodlands. Karstenia, 40, 11-21

Larsson, T.-B., Angelstam, P., Balent, G.,

Barbati, A., Bijlsma, R.-J., Boncina, A.,

Bradshaw, R., Bücking, W., (...), Van Den

Meersschaut, D., Vandekerkhove, K.,

Walsh, P., Watt, A., 2001. Biodiversity

Evaluation Tools for European Forests.

Ecological Bulletins, 50, 1-236

Lust, N., Kongs, T., Nachtergale, L.,

De Keersmaeker, L., 2001. Spontaneous

ingrowth of tree species in poplar

plantations in Flanders. Annales of Forest

Science 58, 861-868

Redeuilh, G., Verbeken, A., Walleyn, R.,

2001. Étude nomenclaturale des taxons,

infragénériques dans le genre Lactarius

(Basidiomycota, Russulaceae).

Mycotaxon, 77, 127-143

Vandekerkhove, K., 2001. Bosreservaten

in Vlaanderen: aanknopingspunten en

verschillen met de Nederlandse situatie.

Nederlands Bosbouwtijdschrift, 73, 6

(In druk)

2. Andere wetenschappelijke

publicaties 

Baeté, H., Vandekerkhove, K., 2001.

Wenselijkheid van begrazing door

hoefdieren in de bossfeer: Criteria bij de

beoordeling van begrazingsaanvragen.

Mededelingen van het Instituut voor

Bosbouw en Wildbeheer, 2001, 1, 1-74

Brichau, I., 2001. Het gebruik van

complementaire instrumenten in het

natuurbehoud. Een toepassing voor de

bosgebieden in West-Brabant. brakona-

jaarboek 2001

Dumortier, M., Schneiders, A., Boeye, D.,

De Schrijver, A., De Keersmaeker, L.,

Martens, K., Vervaet, H., Van der Welle, J.

en Van Damme, S. 2001. 5.3. Vermesting.

In: Kuijken et al. (eds.). Natuurrapport

2001. Toestand van de natuur in

Vlaanderen: cijfers voor het beleid.

Mededelingen van het Instituut voor het

Natuurbehoud nr. 18: 125-138.

Vandekerkhove, K., 2001. Natuurbeheer

en natuurontwikkeling in de Vlaamse

Bosreservaten. in : Kuijken et al., 2001.

Natuurrapport 2001. Toestand van de

natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud, 2001, 18, 203-210

Verbeken, A., Walleyn, R., Noordeloos,

M.E., Vesterholt, J., Heilmann-Clausen, J.,

Floriani, M., 2001. On Lactarius ruginosus

and L. romagnesii s.str. In: Fondazione

Centro Studi Micologici dell’a.m.b. (Eds).

Micologia 2000, Brescia, 569-576.

Walleyn, R., 2001. A la recherche des

champignons dans nos jardins.

Miscellanea Mycologica, 66, 26-30

3. Nederlandstalige

vulgariserende publicaties

Baeté, H., Vandekerkhove, K., 2001.

Vegetatiemonitoring in de kernvlakte van

het bosreservaat Kersselaerspleyn

(Zoniënwoud). ibw BosreservatenNieuws,

1, 8

De Keersmaeker, L., Vandekerkhove, K.,

2001. Onderzoek in de bosreservaten. ibw

BosreservatenNieuws, 1, 6-7

Vandekerkhove, K., 2001. Beheer in de

Bosreservaten (?). ibw Bosreservaten-

Nieuws, 1, 4-5

Vandekerkhove, K., 2001. De Vlaamse

bosreservaten: een stand van zaken. ibw

BosreservatenNieuws, 1, 1-2
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Vandekerkhove, K., 2001. Selectiecriteria

voor bosreservaten : inpasbaarheid in een

Europees netwerk van gemonitorde

integrale bosreservaten. ibw Bosreser-

vatenNieuws, 1, 3

Vandekerkhove, K., Van de Kerckhove, P.,

2001. Verkennend onderzoek naar de

potentiële waarde van integrale bos-

reservaten voor het behoud van dood

hout bewonende organismen (xylo-

bionten). De Vlaamse bosreservaten: een

stand van zaken. ibw Bosreservaten-

Nieuws, 1, 9-11

Walleyn, R., 2001. Paddestoelen-

inventarisaties in de Vlaamse

bosreservaten : een eerste aanzet. ibw

BosreservatenNieuws, 1, 11

Walleyn, R., 2001. Verslag van de

millenium-inventarisatie tuin-

paddestoelen. Jaarboek vmv, 6, 16-24

Walleyn, R., Van Ryckegem, G., 2001. A

list of fungal taxa described by G.

Verplancke (1898-1964). Sterbeeckia, 20,

12-14

Walleyn, R., Verbeken, A., 2001. Enkele

mycologische hotspots in de regio Aalter-

Wingene-Ruiselede. Jaarboek vmv, 6, 25-

36

4. Eindrapporten 

Desender, K., De Bakker, D., Van de

Kerckhove, P., 2001. Inventarisatie en

determinatie van ongewervelden als

ecologische indicatoren in Vlaamse

integrale bosreservaten: 2 casestudies

naar de invloed van boshistoriek,

bosfragmentatie en bosexploitatie op de

spinnen- en loopkeverfauna van

ecologisch waardevolle alluviale bossen.

In opdracht van aminal, afd. Bos & Groen,

kbin, Dept. Entomologie, Rapport

ent.20001.03

Desender, K., Heirbaut, W., Grootaert, P.,

Van de Kerckhove, P., Vandekerckhove,

K., 2001. Inventarisatie en evaluatie van

bodembewonende en xylobionte

arthropoden in integrale bosreservaten:

partim xylobionte arthropoden. In

opdracht van aminal, afd. Bos & Groen,

kbin, Dept. Entomologie, Rapport

ent.20001.05

Paelinckx, D., Wils, C., Jespers, Z., Celen,

G., De Baere, D., De Keersmaeker, K.,

Decleer, K., Gielis, R., Goemaere, E.,

Goethals, V., Martens, E., Panis, J., Sannen,

K., Stieperaere, M., Vandekerkhove, K.,

mmv. de projectteams gnbs en bwk, 2001.

Natuurkenmerkenkaart: Versie 0.1. In

opdracht van Veraf en het Kabinet

Leefmilieu en Landbouw. Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap, aminal,

Instituut voor Natuurbehoud, in 2001.10.

Thomaes, A., 2001. Thesis: Verspreiding

van oud-bosplanten in nieuwe bossen:

invloed van bodem en concurrentie.

(promotor: N. Lust) Gent, Labo voor

bosbouw

Vandekerkhove, K., De Keersmaeker, L.,

2001. Enkele gegevens betreffende de

ecologische waarde van de boscomplexen

Varenbroek, Helschot en Averbodebos.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

aminal, Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, ibw Bb R 2001.002.

Van Den Meersschaut, D.,

Vandekerkhove, K., Van de Kerckhove, P.,

Delbecque, F., Van Slycken, J., 2001.

Selectie en evaluatie van indicatoren en

uitwerking van een praktisch bruikbare

methodologie voor de beoordeling van

biodiversiteit in bossen. Eindrapport

project Vlaams Impulsprogramma

Natuurontwikkeling vlina/c96/04.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

aminal, Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, ibw Bb R.2001.009.

Van Dyck, H., Maes, D., Brichau, I., 2001.

Toepassen van een multi-soorten-

benadering bij planning en evaluatie in

het Vlaamse natuurbehoud. In opdracht

van Ministerie van de Vlaamse Gemeen-

schap, Afd. Natuur. Universiteit

Antwerpen, Wilrijk

Vercammen, P., 2001. Thesis: Competitie

in natuurlijke verjonging van berk onder

scherm van Grove Den: studie van groei

en ruimtelijke patronen. (promotor:

N. Lust) Gent, Labo voor bosbouw

Verstraeten A., Vandekerkhove K. en De

Keersmaeker L., 2001. Natuurontwikke-

ling op voormalige landbouwgronden.

Deel: kansen van spontane verbossing

versus actieve bosaanplant. Eindrapport

project Vlaams Impulsprogramma

Natuurontwikkeling vlina/99/02.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

aminal, Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, ibw Bb R 2001.01

Standplaatsonderzoek 
en bosuitbreiding

1. Wetenschappelijke publicaties

met peer review

Lock, K., De Bakker, D., De Vos, B., 2001.

Centipese communities in the forests of

Flanders. Pedobiologia 45, 27-35.

Luyssaert, S., Mertens, J., Vervaeke, P.,

De Vos, B. & Lust, N. 2001. Preliminary

results of afforestation of brackish sludge

mounds. Ecological Engineering 16, 567-

572.

Vandecasteele, B., De Vos, B., Tack, F.M.G.

Heavy metal contents in surface soils

along the Upper Scheldt river (Belgium)

affected by historical upland disposal of

dredged materials. The Science of The

Total Environment, in press.

Vandecasteele, B., R. Lauriks, B. De Vos &

K. Mergaert. 2001. De Belgische Bodem-

kaart als gegevensbron bij een regionale

inventarisatie van oude baggerslibstorten.

Landschap 18(4), 253-261.

Vervaeke P., Luyssaert S., Mertens J.,

De Vos B., Speleers L. & Lust N. Dredged

sediment as a substrate for biomass

production of willow trees established

using the salimat technique. Biomass and

Bioenergy 21, 81-90.

2. Andere wetenschappelijke

publicaties

Meiresonne L., 2001. Bebossing van

landbouwgronden met populier. Wat

denken de Vlaamse boeren daarover?

Hebben zij een zelfde mening als andere

Europese boeren? (Resultaten van een

enquête). Silva Belgica, N° 5/2001, 18 - 22.

3. Eindrapporten

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R.

en De Vos B., 2001. Ecosysteemvisie Bos

Vlaanderen, Ruimtelijke uitwerking van
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de natuurlijke bostypes op basis van

bodemgroeperingseenheden en

historische boskaarten. Eindverslag van

project vlina c97/06, studie uitgevoerd

voor rekening van de Vlaamse Gemeen-

schap binnen het kader van het Vlaams

Impulsprogramma Natuurontwikkeling

in opdracht van de Vlaamse minister

bevoegd voor natuurbehoud.

Rogiers, N. Gaublomme, E. Desender, K,

Verdyck, P., Quataert, P. en De Vos, B.

2001. Historische en recente bos-

ontwikkeling in Vlaanderen: Habitat-

karakterisatie en niet-destructief

conservatiegenetisch onderzoek bij

loopkevers. Eindverslag van project vlina

00/15, studie uitgevoerd voor rekening

van de Vlaamse Gemeenschap binnen het

kader van het Vlaams Impulsprogramma

Natuurontwikkeling in opdracht van de

Vlaamse minister bevoegd voor natuur-

behoud

Vanoverbeke, M., De Vos, B. en Van

Meirvenne, M. 2001. Voorspellende

kwaliteit en bruikbaarheid van de

bodemkaart en historische bosbodem-

profielgegevens voor de opmaak van

signaalkaarten. Eindverslag van project

vlina 00/05, studie uitgevoerd voor

rekening van de Vlaamse Gemeenschap

binnen het kader van het Vlaams

Impulsprogramma Natuurontwikkeling

in opdracht van de Vlaamse minister

bevoegd voor natuurbehoud.

Vandecasteele B., De Vos B., Lauriks R. &

Buysse C. 2001. Baggergronden in

Vlaanderen. Baggergronden langs de

Zeeschelde stroomopwaarts van

Dendermonde en langs de Durme.

December 2001. ibw Bb R 2001.010.
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Visstandbeheer  en  v istee lt
1. Andere wetenschappelijke

publicaties en congresbijdragen

Belpaire C., Derwich A., Goemans G., Van

Thuyne G., Cooreman K., Guns. M.,

Ollevier F. 2001. Intra lake spatial

variations in pollution patterns of eel A.

anguilla. In : Proceedings of the

International Symposium ‘Advances in

Eel. Biology’, University of Tokyo, 28-30

september 2001. 

De Pauw, N., H. Maeckelberghe, C.

Belpaire, J. Breine, W. De Cooman, M.

Florus, 1999. Kwaliteit van het opper-

vlaktewater. In A. Verbruggen (ed.).

Milieu- en natuurrapport Vlaanderen:

Thema’s Mira-T 1999. Garant, Kessel-Lo:

313-332.

Maeckelberghe H., De Cooman W.,

Belpaire C., Breine J., Schneiders A.,

Mergaert K., Florus M., De Backer L.,

Vannevel R., Peeters B. 2001. Kwaliteit

oppervlaktewater in Mira-t 2001; Milieu-

en Natuurrapport Vlaanderen, p. 405-419.

Monden S. 2001. Knelpunten voor

vismigratie. In: Kuijken et al., 2001.

Natuurrapport 2001. Toestand van de

natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud nr. 18, Brussel. p19-21

ibw.Wb.br.2001.59

Nouwen J., Geuzens P., Goemans G., Van

Thuyne G., Belpaire C., Guns, M.,

Schneiders A., Van Hooste H. 2001.

Verspreiding van zware metalen in Mira-t

2001; Milieu- en Natuurrapport.

Vlaanderen, p. 177-191.

Schneiders A., Breine J., Simoens I. 2001.

Waterlopen. In: Kuijken et al., 2001.

Natuurrapport 2001. Toestandv an de

natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut 

voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel. P 69-

79.

Schneiders A., De Bruyn L., Belpaire C.,

Goemans G., Maelfait J.P., Hendrickx F.

2001. Verontreiniging . In: Kuijken et al.,

2001. Natuurrapport 2001. Toestand van

de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud nr. 18, Brussel. P 151-159.

Shiri Harzevili, A., D. De Charleroy, J.

Auwerx, I. Vught and J. Van Slycken

(2001). Larval rearing of chub, Leuciscus

cephalus (L.) using decapsulated Artemia

cysts as direct food. In : larvi’ 2001, Fish &

Shellfish larviculture Symposium (eds

Hendry, C.I., Van stappen , G., Wille, M. &

Sorgeloos, P.). European Aquaculture

Society, Special publication 30, 551-554.

Steurbaut W., De Smet B., Vercruysse F.,

Belpaire C., Goemans G., Overloop S. 2001.

Verspreiding van bestrijdingsmiddelen in

Mira-t 2001; Milieu- en Natuurrapport

Vlaanderen, p.193-206.

Van Thuyne G., Schneiders A. 2001.

Vissen. In: Kuijken et al., 2001.

Natuurrapport 2001. Toestand van de

natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud nr. 18, Brussel. P. 32-34.

2. Nederlandstalige

vulgariserende publicaties

De Vocht A., Coeck J., Van Thuyne G.,

Breine J., Belpaire C., 2000. Vissen in

Limburg: oude bekenden en nieuwe

gezichten. Likona, jaarboek 2000, 79-85.

Simoens, I., Breine, J. & C. Belpaire, 2001.

Vis,…die vandaag gevangen is. De Koerier.

Limburgs Landschap vzw 29. N°2, 34-38.

ibw.Wb.br.2001.56

Verreycken, H., 2001. Problematiek van

de aalscholvers. In Vislijn, Het infoblad

voor de openbare visserij in Vlaanderen,

Jaargang 2002

Verreycken H. en Denayer B., 2001. De

Demer. In Vislijn, Het infoblad voor de

openbare visserij in Vlaanderen, Jaargang

2002.

3. Eindrapporten

Kestemont P., Micha J-C, Goffaux D.,

Roset N., Oberdorff T., Monnier D.,

Allemand P., Breine J., Belpaire C. en de

Leeuw J.J., 2001. A biotic index of fish

integrity to evaluate the ecological

quality of lotic ecosystems-Application to

the Meuse river basin. Final report;

Technical part Life 97 env/b/000419 165

pp. + bijlagen. ibw.Wb.br.2001.63

Maes G., Van Houdt J., Pinceel J., Baret P.,

Flamand C., De Charleroy D., Volckaert F.

2001. Populatiegenetisch onderzoek van

een aantal zeldzame of bedreigde

vissoorten in het Vlaamse Gewest.

ibw.Wb.vr.2001.84

Monden S., De Charleroy D., Coeck J., Van

Liefferinge C., Vandenabeele P., 2000.

Voorstel voor de implementatie van de

Benelux Beschikking inzake vismigratie

in het Vlaamse Beleid. ibw.Wb.vr.2000.80

- in.r.2000.8

Vught I., De Charleroy D., Quataert P. en

Auwerx J. 2001. Vergelijkend groei- en

voederexperiment met regenboogforellen

teneinde de kwaliteit van verschillende

visvoeders te evalueren.

ibw.Wb.vr.2001.85
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Wildbeheer
1. Andere publicaties en

congresbijdragen

Casaer, J. 2001. Overzicht van enkele

voorbije, lopende en toekomstige

reewildprojecten in Vlaanderen.

Reewildseminarie 2001: 12-20. kshcb - cic.

Casaer, J. 2001. Reewildbeheer, toekomst-

visie. Reewildseminarie 2001: 23-28. 

kshcb – cic.

Casaer, J. 2001. Verstoring- en herstel-

processen: Jacht. In: Kuijken et al.

Natuurrapport 2001. Toestand van de

natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededelingen van het Instituut

voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel

Van Den Berge, K., & E. Dupae, 2001.

Zoogdieren, 34-37. In: Kuijken et al., 2001.

Natuurrapport 2001. Toestand van de

natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud nr. 18, Brussel.

Peymen, J., S. Monden, K. Van Den Berge,

O. Honnay & L. De Bruyn, 2001.

Versnippering, 159-183. In: Kuijken et al.,

2001. Natuurrapport 2001. Toestand van

de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het

beleid. Mededeling van het Instituut voor

Natuurbehoud nr. 18, Brussel.

2. Vulgariserende publicaties

Casaer, J. 2001. Konijnen, Wanted.

De Vlaamse Jager 92(11): 49

Jooris, R., K. Van Den Berge & J. Van

Uytvanck, 2001. 'Massacres' op voort-

plantingsplaasten van Bruine kikker

(Rana temporaria) en Gewone pad

(Bufo bufo)  Wielewaal 67: 126-128.

Van Den Berge, K., 2001. Dossier. Reintje

is weer in ‘t land – Natuurreservaten 23

(1): 6-9

Van Den Berge, K., 2001. Schade door

vossen aan pluimvee : hoe te inter-

preteren en wat eraan te doen ? Het

Neerhof 23 (1): 21-23

Van Den Berge, K. & K. Vandekerkhove,

2001. Een Boommarter in Beernem!  De

Torenvalk 24 (1): 7.

3. Eindrapporten

Casaer, J. & T. Bogataj, 2001. Reewild-

densiteiten in ‘t Couthof (West-

Vlaanderen). Studierapport ibw w r

2002.002

Verbeylen, G. & J. Stuyck, 2001. Ecologie,

verspreiding en bestrijding van de

Beverrat (Myocastor coypus Molina 1782).

Rapport ibw.

Stuyck J. & G. Verbeylen, 2001. Toegepast

wetenschappelijk onderzoek betreffende

de bestrijding van de Muskusrat, de

Bruine rat en de Beverrat langsheen de

Vlaamse waterlopen. Jaarlijks rapport

2001.
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Financiee l  overz icht
In figuur 1 wordt er een overzicht gegeven van
de financiële middelen van het Instituut.  Onder
de werkingsmiddelen van de Vlaamse
Gemeenschap worden 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 de wedden en toelagen voor
contractueel personeel geeft een idee van het
aandeel van de projecten die uitgevoerd worden
in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

De ondersteunende onderzoeksopdrachten
door derden bevatten een aantal projecten die
uitbesteed worden.  Het gaat hierbij o.a. om het
houttechnologisch onderzoek, de opvolging van
het bosbodemmeetnet en specifieke analyses.

De externe middelen worden beheerd via het
Eigen Vermogen van het Instituut.  Deze
middelen zijn afkomstig van externe en vlina-
onderzoeksopdrachten, inkomsten uit de
verkoop van producten (plantsoen, zaden en
vissen), en de kwekersrechten die werden
genomen op het plantenmateriaal dat aan het
Instituut veredeld werd. 

Figuur 1

Figuur 2
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De direct ieraad van het  Inst i tuut
voor  Bosbouw en Wildbeheer

ir. Jos Van Slycken
Waarnemend algemeen directeur

ir. Bart De Cuyper
Wetenschappelijk attaché

Claude Belpaire
Wetenschappelijk attaché

Jean-Pierre Heirman
Directeur-Generaal aminal

Prof. Dr. ir. Noël Lust
Universiteit Gent

Prof. Dr. ir. Jan Spaas
KULeuven

Prof. Dr. Paul Simoens
Universiteit Gent

Prof. Dr. Frans Ollevier
KULeuven
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Horizontale ondersteuning

Directie en secretariaat

Jos Van Slycken*             Waarnemend algemeen directeur   A
Carolien De Wolf             Adjunct van de directeur        A
Josiane Van Craenenbroeck*   Hoofdmedewerker                 A
Carlos Goossens              Medewerker                      A
Ann Verheyden                Medewerker                      B
Nicole De Glas               Assistent                       A
Christine De Mulder*         Assistent                       A/B
Christelle Van De Walle*     Assistent                       A

Bibliotheek

Bart Goossens                Medewerker                      A

Biometrische ondersteuning

Paul Quataert                Wetenschappelijk attaché        A

Technische ondersteuning

Bart Meert                   Technisch beamte                A

Bosbouw

Bosecologie en bosbehandeling

Inge Brichau                 Wetenschappelijk attaché        A
Hans Baeté                   Wetenschappelijk attaché        A
Luc De Keersmaeker           Wetenschappelijk attaché        A
Arno Thomaes                 Wetenschappelijk attaché        A
Kris Vandekerkhove*          Wetenschappelijk attaché        A
Beatrijs Van Der Aa*          Wetenschappelijk attaché        A
Klaartje Van Loy             Wetenschappelijk attaché        A
Pieter Vercammen             Wetenschappelijk attaché        A
Arne Verstraeten             Wetenschappelijk attaché        A
Ruben Walleyn                Wetenschappelijk attaché        A
Bart Christiaens             Deskundige                      A
Marc Esprit                  Deskundige                      A
Stefaan Goessens             Deskundige                      A
Peter Van de Kerckhove       Deskundige                      A

Bosbescherming

Johan Neirynck               Wetenschappelijk attaché        A
Peter Roskams*               Wetenschappelijk attaché        A
Geert Sioen                  Wetenschappelijk attaché        A
Yves Buidin                  Deskundige                      A
Luc De Geest                 Deskundige                      A

5

A = vestigingsplaats Geraardsbergen

B = vestigingsplaats Groenendaal

C = vestigingsplaats Linkebeek

D = vestigingsplaats Halle

* = statutair

Personeelsbestand



Standplaatsonderzoek en bosuitbreiding

Bruno DeVos*                 Wetenschappelijk attaché        A
Raf Lauriks                  Wetenschappelijk attaché        A
Linda Meiresonne             Wetenschappelijk attaché        A
Jurgen Samyn                 Wetenschappelijk attaché        A
Bart Vandecasteele           Wetenschappelijk attaché        A
Carine Buysse                Adjunct van de directeur        A
Mathieu Pieters              Deskundige                      A
Koen Vervaet                 Deskundige                      A
Lieven Vanhoutte             Technicus                       A
Koen Willems                 Technicus                       A
Els Mencke                   Deskundige/Laborante            A
Anya De Rop                  Deskundige/Laborante            A
Athanaska Verhelst           Deskundige/Laborante            A

Behoud en gebruik van genetische bronnen in de bosbouw

Peter Breyne                 Wetenschappelijk attaché        A
Karen Cox                    Wetenschappelijk attaché        A
Katrien De Cock              Wetenschappelijk attaché        A
Bart Decuyper*               Wetenschappelijk attaché        B
Boudewijn Michiels*          Wetenschappelijk attaché        A
Marijke Steenackers*         Wetenschappelijk attaché        A
An Vanden Broeck             Wetenschappelijk attaché        A
Kristine Vander Mijnsbrugge  Wetenschappelijk attaché        A
Pierre Van Peteghem          Wetenschappelijk attaché        A
David Halfmaerten            Deskundige                      A
Paul Remy*                   Deskundige                      A
Kurt Schamp                  Deskundige                      A
Willem Stevens*              Deskundige                      B
Michael Van Den Hove         Deskundige                      A
Nancy Van Liefferinge        Deskundige                      A
Helga De Croo                Deskundige/Laborante            A
Sabrina Neyrinck             Deskundige/Laborante            A
Wim De Clercq                Technicus                       A
Steven Haelterman            Technicus                       B
André Meersman*              Technicus                       A
Michel Dannau                Groenarbeider                   A
Inge De Mol                  Groenarbeider                   A
Jan Van De Pontseele         Groenarbeider                   A
Tom Steenackers              Groenarbeider                   A
Christophe Papier            Groenarbeider                   A
Stefaan Moreels              Groenarbeider                   A
Daniël Keppens               Groenarbeider                   A
Serge Goossens               Groenarbeider                   A
Sabine Ameloot               Technisch beamte                A
Michel Van Den Hoven         Technisch assistent             A

6
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Wildbeheer

Populatiebiologie van wildsoorten

Koen Van Den Berge*          Wetenschappelijk attaché        A
Filip Berlengée              Technicus                       A
Veerle Van Den Eynde         Technicus                       A
Dirk Vansevenant*            Technisch assistent             A

Onderzoek rattenbestrijding

Jan Stuyck                   Wetenschappelijk attaché        CLO/A
Goedele Verbeylen            Wetenschappelijk attaché        CLO/A

Ondersteuning wildbeheerseenheden

Jim Casaer                   Wetenschappelijk attaché        A
Tomas Bogotaj                Technicus                       A

Visstandsbeheer

Claude Belpaire*             Wetenschappelijk attaché        B
Jan Breine                   Wetenschappelijk attaché        B
Geert Goemans                Wetenschappelijk attaché        B
Geert Huyskens               Wetenschappelijk attaché        B
Ilse Simoens                 Wetenschappelijk attaché        B
Gerlinde Van Thuyne          Wetenschappelijk attaché        B
Hugo Verreycken              Wetenschappelijk attaché        B
Daniel De Charleroy*         Wetenschappelijk attaché        B
Peter Parren                 Wetenschappelijk attaché        B
Alireza Shiri                Wetenschappelijk attaché        C
Hilde Verbiest               Wetenschappelijk attaché        B
Inne Vught                   Wetenschappelijk attaché        C
Johan Auwerx                 Deskundige                      C
Filip Coopman*               Technicus                       B
Kathleen Peirsman            Deskundige / Laborante          B
Manuela Van Spaendonck       Deskundige / Laborante          B
Machteld Van Gils            Technicus                       B
Daniel Bombaerts             Groenarbeider                   B
Yves Ceusters                Groenarbeider                   B
Jean-Pierre Croonen          Groenarbeider                   B
Marc De Wit                  Groenarbeider                   B
Cedric Dubuisson             Groenarbeider                   B
Steven Fillet                Groenarbeider                   C
Christian Langsberg          Groenarbeider                   B
Jean-Marie Maes              Groenarbeider                   B
Christian Pigeolot           Groenarbeider                   B
Danny Van de Velde           Groenarbeider                   D
Alain Vanderkelen            Groenarbeider                   B
Paul Vanderkelen             Groenarbeider                   B
Yves Verhaegen               Groenarbeider                   B
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personeelsevolutie

personeel volgens categorie
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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. 02/6570386

Fax. 02/6579682

www.ibw.vlaanderen.be

e-mail: ibw@lin.vlaanderen.be
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