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Samenvatting

Begin 1996 werd het onderzoek omtrent de problematiek van behoud van
autochtone bomen en struiken opgestart aan het IBW. Het betreft hier een
verkennend onderzoek, gezien de beperkte tijd die hiervoor kon worden
vrijgemaakt. De bedoeling was enerzijds na te gaan in welke mate de
problematiek leeft binnen de terreinbeherende instanties, en anderzijds het
uitwerken van een standpunt omtrent deze problematiek en het bepalen van
onderzoeksprioriteiten. Een oriënterende studie werd uitgewerkt voor olm,
Wilde appel en Mispel. Een jaar later werd ter afsluiting van dit verkennend
onderzoek en in afwachting op de mogelijkheid het onderzoek verder te zetten
en de gevalstudies uit te diepen, dit rapport opgesteld.

Het eerste deel van dit rapport behandelt onder meer volgende thema's: criteria
voor autochtoniteit, in situ en ex situ behoud, (her)introductie, internationale
en nationale ontwikkelingen en de handel in bosbouwkundig teeltmateriaal. In
een tweede en een derde deel worden de doelstellingen van het te ontwikkelen
onderzoek naar voor geschoven en wordt de werkwijze toegelicht. De geval
studies voor olm, Mispel en Wilde appel (vierde deel) geven een (onvolledig)
overzicht over de toestand van deze soorten in Vlaanderen en eerste richtlijnen
voor het behoud: In de laatste delen wordt een kort overzicht gegeven van
nationale en internationale aansluitende onderzoeksprojecten. Tot slot is ook
een strategie toegevoegd betreffende het behoud van autochtone soorten,
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uitgewerkt door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en de afdeling Bos
en Groen.
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Problematiek

1. Inleiding

Het aantal inheemse bomen en struiksoorten ·staat in Vlaanderen sterk in de
verdrukking. Van de ongeveer 80 inheemse houtige soorten in Vlaanderen,
blijken er 34 zeldzaam tot vrij zeldzaam te zijn (PauweIs, 1996). Sommige
soorten zijn nagenoeg volledig verdwenen (o.a. Koraalmeidoorn), andere zijn
regionaal verdwenen of er bestaan vermoedelijk nog enkel relictpopulaties
of -individuen (o.a. Zwarte populier, Wilde appel). De voornaamste oorzaken
van het verdwijnen van populaties en de genetische verarming van inheemse
houtachtige gewassen zijn funktieveranderingen van het landschap (schaal
vergrotingen, ruilverkaveling, stads- en dorpsuitbreiding, wegenaanleg, ont
bossingen) en het daarmee samengaand verdwijnen van standplaatsen. Om het
behoud van inheemse bomen en struiken veilig te stellen, worden dan ook vele
boom- en haagplantacties uitgevoerd. Het plant- en zaadgoed van inheemse
soorten, dat in bebossingen en andere plantacties aangewend wordt, is echter
vaak afkomstig uit Oost-Europa, de Balkan of andere gebieden waar de zaad
winning goedkoper is. Hierdoor wordt er massaal exotisch genenmateriaal
ingebracht, van weliswaar inheemse soorten.·Wat de impact is van dit exotisch
materiaal op zowel de genetische diversiteit van lokale populaties van deze
soorten, alsook op het planten- en dierenleven dat samenhangt met deze
soorten, is nog onbekend.
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Het behoud van inheems genenmateriaal geniet de laatste jaren, zowel natio
naal als internationaal, meer en meer aandacht. De internationale politieke
erkenning van het probleem blijkt o.m. uit resolutie nr. 2 opgesteld tijdens d,ç
Ministeriële Conferentie te Straatsburg (1990) omtrent de bescherming van het
genenkapitaal van bosbomen. Deze werd aangevuld door nieuwe initiatieven
tijdens de Ministeriële Conferentie van Helsinki (juni '1993). Zorg voor de bio
diversiteit van inheemse bomen en struiken is niet alleen een kwestie van het
behoud van de nog resterende genetische diversiteit, maar ook een kwestie van
kansen bieden voor de ontwikkeling van genetische diversiteit om sterk te staan
voor de toekomst. Elke uitgestorven genenbron is een onomkeerbaar verlies.
Voor overgegaan kan worden tot bescherming en behoud van de genetische
variabiliteit van een soort is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de huidige
structuur van de populatie. De beschikbare kennis omtrent de genetische
variatie en samenstelling van de meeste inheemse boomsoorten en -struiken is
bijzonder klein zoniet onbestaande. Hieruit blijkt de noodzaak het onderzoek
naar de genetische variatie binnen inheemse soorten aan te vatten resp. verder
te zetten, zowel met klassieke als moderne methoden.

2. Enkele definities

Vooraleer dieper in te gaan op de problematiek is het aangewezen enkele
termen nauwkeurig te qefiniëren. In de literatuur zijn er verschillende definities
van biodiversiteit of biologische diversiteit terug te vinden. Volgens de uitge
breide definitie van de Verenigde Naties in de Conventie over biologische
diversiteit, betekent biodiversiteit: de verscheidenheid onder alle mogelijke
levende organismen, waaronder deze uit terrestrische, mariene en andere
aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan ze deel uit
maken; dit omvat diversiteit binnen soorten, tussen soorten onderling en in
ecosystemen (UNEP, 1992). In deze definities wordt er gerefereerd naar de
drie hoofdcomponenten van biodiversiteit: genen, soorten en ecosystemen
(inclusief levensgemeenschappen).
Een plantensoort is inheems in een bepaald gebied indien de soort van nature
voorkomt of voorkwam voor 1500 in dat gebied (Kornas 1983 in Ulenaers,
1995). De mate van handhaving en vermenigvuldiging in het veld zonder
directe tussenkomst van de mens wordt ook als een belangrijk criterium
beschouwd door Hermy et al (1990). De laatste definitie van inheems materiaal
omvat ook de "ingeburgerde" soorten nl. soorten die zich niet spontaan hebben
gevestigd maar geïntroduceerd geweest zijn voor 1500 en zich sindsdien, zonder
tussenkomst van de mens, konden handhaven. Oorspronkelijk inheemse soorten
(cf.: autochtOlle soorten) worden door Heybroek (1992) als volgt gedefinieerd:
bomen en struiken die zich sinds de laatste ijstijd ter plekke en alleen langs
natuurlijke weg hebben verjongd vanuit uitsluitend lokaal materiaal.
De herkomst van teeltmateriaal duidt op de plaats waar het uitgangsmateriaal
zich bevond. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen inheemse
herkomst, autochtone herkomst en streekeigen plantmateriaal. Teeltmateriaal
met een inheemse herkomst is teeltmateriaal afkomstig van uitgangsmateriaal uit
desbetreffend gebied (Heybroek, 1992). Dit zegt dus niets over het al dan niet

MEDEDELINGEN IBW 14 BOSBOUW



autochtoon zijn van het uitgangsmateriaaJ! Zo heeft bijvoorbeeld plantgoed
van Wintereik opgekweekt uit zaad van het zaadbestand te Buggenhoutbos de
herkomst "Buggenhout", het plantgoed is eveneens van inheemse herkomst.
Vermoedelijk is het zaadbestand (uitgangsmateriaal) echter niet autochtoon.
We spreken dus over een autochtone ofoorspronkelijk inheemse herkomst indien
het uitgangsmateriaal autochtoon of oorspronkelijk inheems is. Binnen het
autochtoon of oorspronkelijk inheemse herkomst onderscheiden we nog de
streekeigen herkol1lstwaarbij het uitgangsmateriaal autochtoon en streekeigen is.

3. Criteria voor autochtoniteit

3. 1. Criteria betreffende de standplaats en het fenotype van boom of struik

Er kan duidelijk gedefinieerd worden wat bedoeld wordt met autochtone of
oorspronkelijk inheemse populaties maar op het terrein is het echter zeer moei
lijk om autochtone populaties of individuen te onderscheiden van door de
mens binnengebrachte 'streekvreemde' individuen. Of een boom, struik of
populatie autochtoon is, is nooit met volledige zekerheid te bepalen. Aan de
hand van een aantal criteria opgesteld door Maes (1993) kan wel een waarde
toegekend worden, een graad van waarschijnlijkheid, aan het autochtoon
karakter van een boom of struik. De voornaamste criteria worden hieronder
weergegeven (Maes, 1993).

Criteria betreffende de boom of struik·zelf:
- het gaat om wilde variëteiten of.soorten, geen cultivars
- het betreft oude bomen of oud hakhout
- de boom of struik maakt een spontane en niet-aangeplante indruk (niet in

rijen geplant)

Criteria die de groeiplaats betreffen:
de standplaats ligt binnen het natuurlijk verspreidingsgebied van een soort
de groeiplaats (bos, houtwal, ... staat aangegeven op oude topografische
kaarten
de groeiplaats stemt ecologisch overeen met de natuurlijke standplaats van
de soort
in de boom-, struik- of kruiden laag komen soorten voor die indicatief zijn
voor oude bosplaatsen of houtwallen
in de omgeving komt de soort op verscheidene vergelijkbare groeiplaatsen
voor

De criteria moeten niet allen tegelijk opgaan, ze dienen in samenhang met
elkaar bekeken te worden. Zo kunnen indica\ieve kruiden ontbreken op
verarmde of aangerijkte plaatsen. Er is eveneens niet altijd sprake van oude
exemplaren of oud hakhout. Aanvullende informatie over de herkomst of voor
ge chiedenis kan verkregen worden uit archieven of gesprekken met mensen ter
plaatse. Ook archeologisch, palaeobotanisch en historisch-ecologisch onder
zoek kan interessante gegevens opleveren.
In het algemeen komen autochtone bomen en struiken voor op oude bos
plaatsen, in oude hakhoutbossen, houtwallen, langs meanderende, onvergraven
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riviertjes, en op steile (bos)hellingen. In bepaalde gevallen komen ook jongere
spontane groeiplaatsen in aanmerking zoals verlaten groeven, spoorbermen e.d.
als er oudere groeiplaatsen in de omgeving voorkomen van waaruit soorten '"
zich kunnen verspreiden (Maes, 1993):

3. 2. Recente biotechnologische technieken als hulpmiddel

Alle genetische informatie van een individu zit vervat in het DNA. Het DNA
bevindt zich in alle delen van de plant en kan op relatieve eenvoudige manier
geïsoleerd worden. Geïsoleerd DNA bestaat uit zeer lange moleculen. M.b.v.
enzymen kan het DNA in kleine stukken geknipt worden. Deze restrictie
enzymen knippen op welbepaalde plaatsen. Wanneer het geknipt DNA op een
gel onder invloed van een electrisch veld geplaatst wordt, wordt een soort
streepjescode bekomen die uniek is voor elk individu. Zo een streepjescode
wordt 'ook 'fingerprint' of vingerafdruk genoemd. Er bestaan verschillende
technieken die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van fingerprints
(RAPD "Random Amplified Polymorfie DNA", AFLP "Amplified Fragment
Length Polymorfism", microsatellieten, ... ) de éne al krachtiger, reproduceer
baarder, complexer en duurder dan de andere. Aan de hand van verschillen in
fingerprints kan de genetische variatie tussen individuen kwantit!1tief uitdrukt
worden en zo de genetische variatie binnen en tussen populaties en soorten
weergeven. Op deze manier kunnen vrij snel verwantschapsanalysen uitgevoerd
worden. Deze kunnen dan bijvoorbeeld onder vorm van een dendrogram wor
den voorgesteld. Fingerp.rints.kunnen eveneens informatie verschaffen over het
verspreidingsmechanisme en mee'r bepaald het belang van vegetatieve vermeer
dering binnen een populatie, de mate van introgressie van vreemde genen en de
soortzuiverheid van individuen, de mate van heterozygotie in een populatie
(inteelt leidt tot een lage graad van heterozygotie, m.a.w. tot genetische ver
arming) en het al dan niet voorkomen van unieke allelen in een populatie.
Dergelijke biotechnologische technieken kunnen dus een bijdrage leveren bij
het bepalen van de graad van autochtoniteit van een individu of populatie. Ook
het onderscheiden van cultuurvariëteiten van wilde soorten behoort tot de
mogelijkheden. Na screening en vergelijking van de bandenpatronen van zowel
gecultiveerde als verwilderde en wilde individuen kunnen bepaalde bandjes
(merkers) gevonden worden die typisch zijn voor de gecultiveerde soorten. Het
al dan niet voorkomen van deze merkers bepaalt dan de mate van genetische
pollutie of introgressie. Zo worden momenteel aan het Instituut voor
Bosbouwgenetica te Wenen merkers opgespoord die de mate van genetische
pollutie door cultuurpopulieren bepalen bij de inheemse Zwarte populier.

DNA-analysen kunnen ongetwijfeld een waardevolle bijdrage leveren in het
onderzoek naar behoud van autochtoon materiaal. Ze zijn een hulpmiddel bij
het oplossen van o.a. volgende vragen:
- noe groot is de genetische diversiteit binnen een populatie en tussen popula

ties van een bepaalde boomsoort
- hoe is de variatie geografisch verspreid?

is er sprake van genetische pollutie?
- hebben we te make~ met een zuivere soort?
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Er mogen echter geen pasklare oplossingen verwacht worden van deze recent
ontwikkelde technieken. Dergelijke analysen blijven een beperkte staalname
van genen. Bovendien is er steeds een referentiekader nodig om zaken zoals de
soortzuiverheid en de mate van autochtoniteit te bepalen.

4. In situ en ex situ bewaring

Het nog aanwezige genetisch potentieel van zeldzame en bedreigde autochtone
bomen en struiken dient in eerste instantie veilig gesteld. Dit kan gebeuren
door in situ of ex situ bewaring of door een combinatie van beiden. Onder in
situ bewaring (bewaring ter plaatse) wordt verstaan: het bewaren van een wilde
populatie in zijn natuurlijke omgeving. met handhaven van de natuurlijke
selectiedruk en met natuurlijke verjonging. Ex situ bewaring is de bewaring
door middel van aanleg van beplantingen, zaadboomgaarden alsmede bewaring
in zaadbanken ofweefselculturen (Heybroek. 1989). In de Straatsburg Resolutie
S2 (zie Internationale ontwikkelingen) wordt aangedrongen op dringende
acties die de in situ en ex situ instandhouding combineren.
Waar il1 situ behoud nog mogelijk is, m.a.w. waar autochtone populati s voor
komen op hun natuurlijke standplaats met een voldoende genetische variatie
om zichzelf te kunnen handhaven verdient dit de voorkeur. Bosbouwkundige
maatregelen kunnen bijdragen tot het behoud van dergelijke populaties en ter
ontwikkeling van de genetische diversiteit binnen de populatie. Om te weten of
een bepaalde populatie in aan'merking komt voor in situ conservatie of m.a.w.
de populatie voldoende groot is om op lange termijn te overleven. is in eerste
instantie een studie noodzakelijk naar de genetische samenstelling en de overle
vingsstrategie van de populatie. Onder de genetische samenstelling of structuur
van een populatie wordt verstaan de mate van diversiteit, de al dan niet aanwe
zigheid van zeldzame allelen. de "zuiverheid" van de soort of de mate van
introgressie van vreemde genen. diversiteit binnen en tussen verschillende leef
tijdsgroepen. de voortplantingsmechanismen, enz. Moleculaire technieken
zoals isozymenanalyse. RAPD of AFLP vormen hier een bruikbaar hulpmiddel.
Deze methoden maken het mogelijk op een snelle manier de genetische variabi
liteit te bestuderen op het niveau van het DNA. Per soort dienen dergelijke stu
dies uitgevoerd te worden. Aan de hand van de verkregen gegevens kunnen dan
specifieke beleidsmaatregelen opgesteld worden die het behoud en de verdere
ontwikkeling van de genetische variatie tot doel hebben. Bij het opstellen van
beheersplannen kunnen soortspecifieke beleidsmaatregelen in rekening
gebracht worden ter bescherming van bedreigde of zeldzame populaties. Het in
situ beschermen van een populatie houdt tevens de bescherming in van de
natuurlijke standplaats.

Ex situ bewaring is een eenvoudigere maar daarom niet minder belangrijke
manier van genenkonservatie. Van sommige soorten zijn de individuen uiter
mate zeldzaam zodat snelle maatregelen voor het behoud dienen genomen te
worden. Na lokalisatie en inventarisatie van bedreigde of zeldzame individuen
en/of populaties en studie van de vermeerderingsmethoden kan overgegaan
worden tot ex situ conservatie. Via vegetatieve vermeerdering worden dezelfde

BOSBOUW 17 MEDEDELINGEN IBW



genotypen bekomen. Het verzamelen van zaad ten behoeve van genenbewaring
is enkel aangewezen indien geen introgressie (kruisbestuiving) met naburige
gecultiveerde individuen kan optreden. De ex situ conservatie van een repre.,
sentatief aantal genotypl:n van een populatie of van een soort vergemakkelijkt
de studie van genetische en morfologische diversiteit. Het is een extra beveili
ging en complementair aan het in situ behoud van bedreigde en zeldzame po
pulaties of soorten..

5. (Her)introductie?

In de bosbouw is de introductie van soorten en plantsoen van uitheemse her
komsten een reeds lang beoefende praktijk. Wat de gevolgen zijn van de
inbreng van dit "vreemd" genetisch materiaal op de autochtone soorten en hun
genetische samenstelling is niet zonder meer duidelijk. Deze introductie van
genen duurt voort tot op hed.en door gebruik van plantsoen van uitheemse her
komst en dit wordt door velen niet als introductie aangevoeld. Het bosdecreet
verbiedt het introduceren van planten en dieren in openbare bossen en bosre
servaten, zonder machtiging van het Bosbeheer en voor de bosreservaten een
bijkomend advies van de Commissie (art. 20 en 30). Hieruit kart afgeleid wor
den dat bomen en struiken hier niet als planten beschouwd worden daar ze wél
aangeplant worden (m.a.w. ge(her)ïntroduceerd kunnen worden) en dit geldt
zowel voor oorspronkelijk inheemse als uitheemse soorten van alle herkomsten.
Plantsoen dat bij de boomkwekers te verkrijgen is, is veelal van uitheemse her
komst (ook erkende zaadbestanden in Vl~anderen zijn veelal van uitheemse
herkomst (zie 7:), en er wordt alsdusdanig vreemd genetisch materiaal inge
bracht bij gebruik van deze planten.

Een inventarisatie van autochtoon materiaal' werd in Nederland reeds aangevat
in 1991. In opdracht van het IKC-NBLF werden in de periode 1991-1996 grote
delen van Nederland geïnventariseerd door het Ekologisch Advies buro Maes in
samenwerking met Stichting Bronnen. Stichting Bronnen, Centrum voor de
Verspreiding van Inheemse Houtige Gewassen, houdt zich niet alleen bezig met
het onderzoek naar en de lokalisatie van autochtone genenbronnen in het laag
land van West-Europa, zij oogstt:n ook zaad en stek op betrouwbare herkomst
plaatsen en kweken dit inheems plantsoen op grote schaal om op deze manier
het autochtoon materiaal te verspreiden of m.a.w. te (her)introduceren of
bestaande populaties te versterken (repopulatie of restocking).
Dezé herintroductie van zeldzame boom- en struiksoorten wordt bepleit omdat
deze soorten zich op spontane wijze niet opnieuw zouden vestigen en herintro
ductie dan de enige manier is om de verarmde soortensamenstelling te verbe
teren (Maes, 1993).
Het Ekologisch Adviesburo Maes is in 1997, i.s.m. Stichting Bronnen, gestart
met een gelijkaardige inventarisatie in Vlaanderen, in opdracht van de afdeling
Bos·en Groen. Een uitvoerig debat aangaande (her)introductie van zeldzame
bomen en struiken in Vlaanderen is in eerste instantie niet aan de orde. Hier
wordt een visie op de inventarisatie en het verdere verloop van het project
uitééngezet.
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(Her)introductie van zeldzame en bedreigde autochtone bomen en struiken
alsook repopulatie van deze soorten wordt momenteel als niet gewenst
beschouwd in Vlaanderen.

- Wat introductie betreft (het al dan niet "bewust" vrijlaten door mensen van
een levend organisme of soort buiten zijn historisch bekende natuurlijk leef
gebied; hierbij wordt het natuurlijk leefmilieu op terreinschaal geïnterpre
teerd, Ulenaers, 1995) kan de argumentatie kort zijn: indien er geen aanwij
zingen zijn dat de boom of struik ooit in het gebied heeft gegroeid, dan zijn
er ook geen redenen om die soort hier in te brengen. Er wordt in het midden
gelaten of deze soort al dan niet thuishoort in dit bostype of er niet in
geslaagd is het gebied te bereiken en te koloniseren.

- Wat herintroductie (door de mens bewust uitzetten van soorten of gene
tische vormen die oorspronkelijk wel in een gebied voorkwamen, maar
daaruit volledig verdwenen zijn, Ulenaers, 1995) betreft, zijn er verschillende
argumenten waarom dit momenteel niet gewenst is:

Veel historische informatie over de natuurlijke verspreiding en versprei
dingsmechanismen van soorten kan vedoren gaan door het inbrengen
van soorten en vreemde genen. Zo zijn de criteria betreffende de stand
plaats vaak essentieel om de mogelijke autochtoniteit van voorkomende
soorten te beoordelen en dit zal ernstig bemoeilijkt worden indien zeld
zame soorten in dit stadium van het onderzoek reeds zouden verspreid
worden.
Stichting Bronnen heeft de nieuwe codering voor herkomstgebied~n
gebaseerd op de in de vegetatiekunde gehanteerde plantengeografische
districten. In Nederland worden twaalf verschillende districten onder
scheiden. Hun uitgangspunt is dat herkomsten binnen het betreffende
plantengeografisch district te gebruiken zijn en dat er daarnaast ook toe
passingsmógelijkheden zijn in andere districten, mits die qua ecologi$che
standplaats vergelijkbaar zijn. Zonder genotypische informatie is dit
inderdaad de beste methode om het willekeurig verspreiden van lokale
genetische typen of rassen te vermijden. Toch blijft het speculeren wat
streekeigen betekent en hoe de geografisch gescheiden populaties zich
qua genetische verwantschappen verhouden. Het kan zijn dat er géén
verschillende ecotypes van een bepaalde soort bestaan of dat er duidelijke
verschillen zijn naargelang het geografisch district. Een studie per soort is
noodzakelijk om uit te wijzen hoe de situatie is voor elke soort. Als voor
beeld kan verwezen worden naar het inleidend onderzoek aangaande de
genetische structuur van wilgenpopulaties (Triest, 1996), waarbij er aan
wijzingen zijn dat de genetische variabiliteit binnen lokale wilgenpopula
ties vergelijkbaar is met de variabiliteit tussen verschillende populaties en
er slechts één van de onderzochte populatie afwijkende types vertoont
(fixatie van homozygote allelen). Het gebruik van moleculaire technieken
is een snelle en relatief eenvoudige methode om meer inzicht te krijgen in
de genetische structuur van de nog resterende populaties en individuen
en kan ook de mate van introgressie van vreemde genen nagaan. Deze
biotechnologische methoden zullen niet alle vragen beantwoorden maar
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zij reiken een bredere basis aan om tot een eventuele herintroductie over
te gaan.

- Het aanvullen van een verarmde soortendiversiteit, die op natuurlijk.
wijze niet meer zou aangevuld worden, is een veel gebruikt argument
(Maes, 1993). Ook hier ontbreekt kennis om een uitspraak te doen over
de natuurlijke verspreiding en voorkomen van de verschillende soorten.
Zo zijn er populaties aan de grens van het verspreidingsgebied van een
bepaalde soort. Deze populaties zijn vaak interessant omwille van aanpas
singen aan een veranderen,d milieu en dienen zeker beschermd, maar hun
aantallen vermeerderen heeft dan niet te maken met natuurbehoud of
-ontwikkeling. Ook hier bestaat het gevaar dat ecosystemen door de mens
herleid worden tot een "postzegelverzameling" (Van Den Berge et al.,
1995), die met elke bijgevoegde soort vollediger wordt.

- Zeldzame soorten behoeden voor uitsterven kan een valabele reden zijn
om tot herintroductie over te gaan. Voor zeldzame soorten kan het uit
sterven van één populatie al een groot verlies aan genetische diversiteit
betekenen. Ook hier wordt het in situ behoud verkozen waar mogelijk en
ex situ bewaring waar nodig. Genetisch onderzoek van een dergelijk zeld
zame soort is prioritair, zodat voldoende kennis beschikbaar wordt om
een eventuele toekomstige herintroductie uit te voeren.

- Voor repopulatie (Het bewust uitzetten van exemplaren of een soort, of
genetische vorm, ter versterking van een bestaande populatie, synoniem:
popultatieversterking, Ulenaers, 1995) van nog bestaande relictpopi.Jlaties
van zeldzame of bedreigde boom- en struiksoorten gelden veelal dezelfde
argumenten als voor herintroductie.

Het mag duidelijk zijn dat voor de voorzichtige weg gekozen wordt: geen gene
tische vormen van zeldzame soorten verspreiden vooraleer over voldoende
kennis beschikt wordt, maar wél de nog resterende populaties veilig stellen 611

noodzakelijke kennis aangaande populatiestructuren en genetische varianten
uitbouwen om later -indien nodig- op een verantwoorde manier te kunnen
optreden.

Aanplantingen van bomen en struiken zijn echter een gegeven. Voor soorten
die vaak aangeplant worden (Zomereik, Wintereik, maar ook Hazelaar,
Lijsterbes, Eénstijlige meidoorn,... ) dient -waar mogelîjk- autochtoon uitgangs
materiaal op de markt gebracht te worden, zodat de terreinbeheerders een
gepaste bijkomende keuzemogelijkheid ter beschikking wordt gesteld. Waar
mogelijk moet genetisch onderzoek bijkomende informatie leveren betreffende
de herkomst en zuiverheid van het materiaal.
Voor het gebruik van dit autochtoon plantmateriaal dient een "code" opge
steld, indien mogelijk in samenspraak m'et de afdelingen Bos en Groen en
Natuur, het Instituut voor Natuurbehoud, lokale overheden en terreinbeheer
ders. Het aanpla'nten van dit autochtoon materiaal moet beperkt blijven tot
ecologisch geschikte standplaatsen en tot aantallen die de natuurlijke abundan
ties niet overschrijden.
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6. Internationale en nationale ontwikkelingen

6 1. Internationaal

De groeiende bekommernis om de oorspronkelijke genenbronnen van bomen
en struiken en het behoud van hun globale genetische beperkt zich niet tot
België. Op Europees niveau werden reeds verscheidene initiatieven genomen
om deze problematiek internationaal aan te pakken.

De eerste belangrijke stap werd gezet tijdens de eerste Ministeriële Conferentie
over de bescherming van de bossen in Europa, gehouden in Straatsburg in
december 1990. Zes resoluties werden voorbereid aangaande onderwerpen die
een verhoogde samenwerking vereisten om effectief de noodzakelijke bescher
ming van de bossen te stimuleren. De Straatsburg Resolutie nr. 2 handelt over
de instandhouding van genetische hulpbronnen met betrekking tot het bos en
ligt aan de basis van latere initiatieven. Deze resolutie stelt het behoud van
genetische diversiteit, die essentieel deel uitmaakt van het menselijk erfgoed,
voorop. De argumentatie om tot actie op Europees niveau over te gaan, incor
poreert zowel het gevaar van de verarming of wijziging van genetische diversi
teit, vervat in de intraspecifieke variabiliteit van de Europese soorten in ver
schillende ecologische omstandigheden, als het nut van "genetisch hoogwaardig
materiaal" afkomstig uit veredelingsprogramma's met als objectiefhoutpro
ductie (Report, 1993). Deze argumenten zijn vertaald in werkingsprincipes,
waarvan de belangrijkste zijn:
- de te bewaren variabiliteit is de totale genetische variabiliteit (tussen soorten,

rassen, individuen) en niet alleen de variabiliteit van de individuele genen;
- rekening houdend met het voorgaande, moet in situ instandhouding beoogd

en geïntegreerd worden in het bosbeheer. Ex situ bewaring onder vorm van
verzamelingen van genotypen, alsook de bewaring van de zaden, in vitro en
andere complementaire middelen mogen niet verwaarloosd worden;

- het behoud van de genetische diversiteit van bosboomsoorten, die momen
teel van secundair belang zijn, moet vooreerst en als algemene regel verze
kerdworden door het behoud van bosecàsystemen en zeldzame boomsoor
ten;

- de specifieke middelen tot de instandhouding van genetische hulpbronnen
dienen geruggesteund te worden door nationale aanbevelingen inzake de
bosbouwkundige technieken, die tenminste dienen toegepast in .het open
baar bosdomein (Van Slycken, 1995).

In 1992 ondertekende België het biodiversiteitsverdrag van Rio en verbindt er
zich toe maatregelen te treffen inzake behoud van biologische diversiteit.

Tijdens de Ministeriële Conferentie van Helsinki over de bescherming van de
Europese bossen (juni 1993) werd enerzijds de opvolging van de resoluties van
Straatsburg besproken en anderzijds werden een aantal nieuwe initiatieven
genomen, nl. de 4 Helsinki-resoluties. .

De argumenten van de Straatsburg Resolutie S2 werden adequater geformu
leerd. Er wordt aangedrongen op dringende acties die de in situ en ex situ
instandhouding combineren en dit vooral als gevolg van bosbouwkundige

BOSBOUW 21 MEDEDELINGEN IBW



praktijken: geografische transfer van bosbouwkundig teeltmateriaal en gebruik
van een beperkt aantal soorten, slechts vertegenwoordigd door enkele hoogpro
ductieve en veredelde variëteiten bij (her)bebossing, kunnen lokale ecotypen in
hun voortbestaan bedreigen d.m.v. hybridisatie met dit ingevoerd genetisch
materiaal. Wat de concrete acties betreft, worden accenten gelegd op eenvoudi
ge methoden die lange termijn effecten beogen en op in situ conservatie, volle
dig geïntegreerd in het bosbeheer. Specifieke acties moeten genomen worden
tot het in situ behoud van volledig representatieve bosecosystemen en tot het e{(
situ behoud van de nevenboomsoorten en zeldzame boomsoorten. In openbare
bossen dienen bijkomende maatregelen genomen te worden om het behoud
van biodiversiteit te verzekeren (Van Slycken, 1995). Als reeds bekomen resulta
ten kan de oprichting van een "Working Committee" en een internationale
opvolgingscommissie vermeld worden. Verder werd er een voorstel geformu
leerd tot het opstarten van vier pilootprojecten voor netwerken tot instandhou
ding van genetische hulpbronnen, met als doel de problemen te onderkennen
specifiek voor soorten die enerzijds onderworpen zijn aan intensieve verede
lingsprogramma's en anderzijds niet veredelde en bedreigde soorten.

Een andere doelstelling van de Ministeriële Conferentie van Helsinki was het
vertalen van de engagementen van internationale gebeurtenissen (UNCED con
ventie van Rio in 199Z, Agenda 21,... ) naar de Europese bosecosystemen toe, met
de nadruk op een duurzaam bosbeheer.
Twee Helsinki Resoluties hebben betrekking tot de genetische diversiteit. De
eerste Resolutie van Helsinki (Hl) geeft algemene richtlijnen tot een duurzaam
beheer van de Europese bossen. Aangaande behoud van genetische rijkdom,
wordt benadrukt dat de genetische selectie niet louter productie-eigenschappen
dient te beogen ten koste van het aanpassingsvermogen, uitgezonderd voor spe
cifieke culturen waarbij intensieve zorgen bescherming kunnen bieden tegen
schade. Indien geschikt krijgen inheemse soorten en lokale herkomsten de
voorkeur. Bij het gebruik van soorten, herkomsten, variëteiten buiten hun
natuurlijk verspreidingsgebied, dienen er voldoende waarborgen ingebouwd te
worden voor het behoud van inheemse fauna en flora.
De tweede Resolutie van Helsinki (Hz) geeft algemene richtlijnen tot het
behoud van de biQdiversiteit van de Europese bossen. Om de negatieve invloed
van de mens op intra- en interspecifieke en ecosysteem variabiliteit te beperken
alsook om de genetische basis voor toekomstige veredelingsprogramma's veilig
te stellen, werden volgende acties gepland. Het behoud van de genetische hulp
bronnen, zowel de economische belangrijke soorten als de zeldzame soorten
(zoals vastgelegd in S2) wordt vooropgesteld. Verder verbindelI de ondertekenen
de lIaties ell de E. u. zich ertoe 0111 voldoende kennis te verwerven over de stand en
behoefteil voor het beheer vall bedreigde, zeldzame ofrepresentatieve biotische ele
lIIe1/tell in bossen ell rekenillg te houden met de beschermillg van bedreigde bosboom
soorteIl en ecosystelllell ill de forllluiering van de nationale boswetgevillgel1
(International report, 1995; Van Slycken, 1995).

Tijdens het Follow-up proces van de Helsinki Conferentie werden criteria en
indicatoren opgesteld ter evaluatie van een duurzaam bosbeheer (Pan
European Round Table Meeting, Brussel, maart 1994 en The Forest Expert
Level Follow-up Meeting ofThe Helsinki Conference, Genève, juni 1994).

MEDEDELINGEN IBW 22 BOSBOUW



Onder het thema behoud en verhoging van de biologische diversiteit in boseco
systemen, vinden we als indicatoren terug: wijziging in aantal en percentage van
bedreigde soorten in relatie tot het totale aantal bossoorten en veranderingen in
de verhouding van bestanden beheerd voor het behoud en gebruik van geneti
sche hulpbronnen, differentiatie tussen ingevoerde en inheemse soorten.

Ter aanvulling en implementatie van de Resolutie nr.2 van Straatsburg, werd in
september 1993 EUPORGEN (European Forest Genetic Resources Programme)
opgericht door de FAO en IPGRI. De doelstelling van EUFORGEN zijn het verge
makkelijken en uitbreiden van de inspanningen op nationaal en internationaal
niveau ter prpmotie en coördinatie van:
- in situ en ex situ methoden tot behoud van genetische diversiteit van de

Europese bossen;
- de uitwisseling van vermeerderingsmateriaal;
- de monitoring van vooruitgang in deze domeinen.
Verder zal EUFORGEN een coördinerende rol vervullen bij de voorbereiding van
voorstellen tot financiële ondersteuning in het kader van de Eu-verordening
1467194 (zie verder) (Van Slycken, 1995).
Netwerken van genetische hulpbronnen werden opgestart rond de vijf piloot
projecten van S2: Populus nigra-, Quercus suber-, Picea abies, sociale en edele
loofhoutsoorten netwerk. Deze netwerken zullen o.a. een inventaris opmaken
betreffende de genetische hulpbronnen van de betrokken soort, een Europese
databank uitbouwen, de uitbouw van genenreserve- bossen promoten in alle
landen, gepaste strategieën ontwikkelen tot behoud van de soort, ex situ genen
banken plannen indien noodzakelijk,... Tijdens de "Steering Committee",
samengesteld uit de nationale EUFORGEN-coördinatoren, in november 1995,
werd beslist een vijfde netwerk "Sociale loofhoutsoorten op te richten, waaron
der de boomsoorten eik en Beuk vallen. Ook werd de afspraak gemaakt om
rond de economisch niet belangrijke, bedreigde boom- en struiksoorten studie
bijeenkomsten en internationale contacten te promoten onder de vleugels van
EUFORGEN (Van Slycken, 1995).

In de Eu-verordening nr. 1467194 van 20 juni 1994 inzake de instandhouding. de
karakterisatie, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de
landbouw, werden naast landbouwgewassen, dieren en micro-organismen
eveneens bosbouwsoorten opgenomen. Dit actieprogramma loopt over vijf jaar
en heeft betrekking op de instandhouding, de karakterisatie. de verzameling en
het gebruik van plantaardige en dierlijke genetische hulpbronnen die momen
teel op het grondgebied van de gemeenschap voorkomen en zonder bijzondere
maatregelen waarschijnlijk verloren gaan. Materiaal van alle aard komt in aan
merking, inheems zowel als uitheems als cultivars en kwekersmateriaal. Zowel
actief materiaal als materiaal in rusttoestand als ex situ en in situ collecties
komen in aanmerking. In december 1994 werden twee projecten ingediend:
"Conservàtion, charcterisation, collection and utilization of 1. rare European
noble hardwood timber species genetic resources and 2. genetic resources of
European Elms" (Van Slycken, 1995). Het laatste project, betreffende de
Europese olm, werd in .1996 na een tweede indiening, goedgekeurd (zie verder
bij case-study olm), het IBW neemt hieraan deel. Het eerste project werd niet
ontvankelijk verklaard.
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Van Slycken plaatst enkele opmerkingen bij de ~volutie van de voormelde
internationale ontwikkelingen:

de internationale samenwerking richt zich voornamelijk op economisch "
interessante boomsoorten (EUPORGEN-netwerken, Eu-verordening) en dient
dringend uitgebreid te worden tot economisch niet interessante boom- en
struiksoorten, die echter een belangrijke ecologislShe functie vervullen;
naast de noodzakelijke internationale samenwerking dient elk land zelf prio
riteiten te leggen in samenwerking me~ de buurlanden; boom- en struik
soorten kennen immers geen kunstmatige landsgrenzen. België (Vlaanderen
en Wallonië), Nederland en Duitsland dienen in dit verband dringend geza
menlijke projecten op te starten en er de nodige middelen voor vrij te
maken.

De internationale samenwerkingsverbanden mogen zich niet beperken tot pro
jecten tussen wetenschappelijke instellingen, ook N:G.O.'S moeten hier actief in
betrokken worden. De internationale beweging "Pro Silva" kan hier een belang
rijke voortrekkersrol spelen, vooral dan in het kader van het in situ behoud van
de genetische bronnen (Van Slycken, 1995).

Een bijkomende opmerking kan gemaakt worden aangaande de betrokken
partners in de problematiek van behoud van autochtone boom- en struiksoor
ten. Het behoud van genetische variabiliteit wordt in de Helsinki Resoluties niet
alleen naar voor geschoven als noodzakelijk voor de toekomstige verbetering
van soorten en variëteiten van technisch en economisch belang (H2) maar ook
als essentieel onderdeel van een duurzaam bosbeheer (Hl en Follow-up proces
Helsinki Conferentie) en belangt alsdusdanig niet alleen de veredeling aan,
maar iedereen die een duurzaam bosbeheer nastreeft.

Ook binnen verscheidene internationale verklaringen betreffende natuurbe
houd, komt het thema biologische diversiteit in al zijn aspecten aan bod.
Belangrijk om te vermelden is het in het kader van de Conferentie van de
Verenigde Naties over Milie~ en Ontwikkeling van 1992 opgerichte "AGENDA
21", dat een wereldwijd werkprogramma vormt voor de internationale gemeen
schap vanaf 1993. Dit actieplan omvat tevens een verdrag inzake het behoud van
de biologische diversiteit.
In het vijfde Milieuactieprogramma van de Europese Unie wordt o.m. gesteld
dat de Gemeenschap al haar invloed moet aanwenden om "een duurzame
ontwikkeling en de eerbiediging van de gemeenschappelijke natuurlijke rijk
dommen te stimuleren". De maatregelen van dit actieprogramma steunen op
de drie hoofddoelstellingen van de wereldstrategie voor natuurbehoud, nl.:
- instandhouding van de essentiële ecologische processen en patronen en

levensondersteunende processen;
- de instandhouding van de genetische diversiteit;
- het verantwoord gebruik van soorten en ecosystemen.

6. 2. Inpassing in de Vlaamse wetgeving

De implementatie van de tweede resolutie van Helsinki wordt verwacht in de
wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bosbouw en het
natuurbehoud. Hierbij dient wel vermeld dat het bosdecreet van kracht werd
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op 13 juni 1990 dus vóór de eerste Ministeriële Conferentie over de bescherming
van de bossen in Europa van december 1990.

De nog geldende wetgeving uit het Boswetboek van 1854 handelt niet 'over
autochtone bomen en struiken.
In het Bosdecreet treffen we twee maal het woord inheems aan. In artikel 18,
aangaande openbare bossen en in artikel 25, aangaande bosreservaten, wordt er
gesteld dat bij het beheer van beiden rekening dient gehouden met o.a.:
- behoud ofherstel van de natuurlijke fauna en floraj
- bevorderen van inheemse (of standplaatsgeschikte boomsoorten: toegevoegd

in artikel 18)j
- bevorderen van ecologisch evenwicht.

De uitspraak inheems ofstandplaatsgeschikt is weinig zeggend; een uitheemse
soort die standplaatsgeschikt is, dient volgens deze zinswending evenwel bevor
derd te worden.

Een voorstel voor een besluit van de Vlaamse Regering bij artikel 42 van het
Bosdecreet "Procedure voor de erkenning van uitgangsmateriaal voor de pro
ductie van bosbouwkundig teeltmateriaal" wordt naar voor geschoven door de
afdeling Bos en Groe (zie ook Van Langenhove en Van Eynde, 1997). Bij de
minimale vereisten voor de toelating van uitgangsmateriaal dat bestemd is voqr
de productie van teeltmateriaal onder de categorie 'Geselecteerd', zou een apar
te categorie 'Specifieke bosbouwkundige bestemmingen' kunnen ingevoerd
worden. Hierbij zou aan sommige andere vereisten niet voldaan dienen te wor
den (vb. vorm, houtkwaliteit. volumeproductie, ... ). Materiaal van autochtone
herkomst zou binnen deze categorie verhandeld kunnen worden en op deze
manier gecertificeerd worden (zie verder 7.1.).

Tot voor kort werd het natuurbehoud in het Vlaamse Gewest nog geregeld
door d~ wet van juni 1973 op het natuurbehoud. De Conventie van Bern
betreffende "Behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in
Europa resulteerde in goedkeuring van het verdrag terzake door de wet van
april 1989. maar deze heeft geen praktische betekenis inzake p1anten binnen het
Vlaamse Gewest (De Pue et al., 1995). Een nieuw decreet inzake het natuurbe
houd en het natuurlijk milieu werd op 23 oktober '97 goedgekeurd door het
Vlaams parlement en verscheen in het staatsblad op JO januari '98. Volgens arti
kel6 is " ... het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het.natuurlijk
milieu gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herste'l
van de natuur en het natuurlijk milieu, op de handhaving of het herstel van de
daartoe vereiste milieukwaliteit...". Binnen de algemene maatregelen ter bevor
dering van het natuurbehoud (hoofdstuk 4), kunnen maatregelen getroffen
worden "ter bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wilde
inheemse fauna en flora" (art 13.(J.l). In hoofdstuk 5, betreffende het gebiedsge
richt beleid, worden er maatregelen aangetroffen "ter bevordering van een
natuurgerichte bosbouw en het instellen van bosreservaten, in overeenstem
ming met de bepalingen van het bosdecreet" (art 25.1.1 binnen de GEN, art 26.1.1
binnen de GENO). Hoofdstuk 6 behandelt de bescherming van plant- en dier
soorten en van hun levensgemeenschappen.
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7. De handel in bosbouwkundig teeltmateriaal

De laatste jaren worden meer en meer initiatieven genomen waarbij het aan'
planten van (oorspronkelijke) inheemse en streekeigen boomsoorten gepro
moot wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inheemse soorten zoals mei
doorn, Sleedoorn, Veldesdoorn, els, es, eik en Beuk. Enkel voor de weinige
inheemse boomsoorten die onderworpen zijn aan het keuringsreglement van
de Dienst Teeltmateriaal van het Ministerie van Middenstand en Landbouw is
de herkomst gekend. Generatief vermeerderd plantgoed, geleverd door han
delskwekerijen is opgekweekt uit zaad afkomstig uit diverse. Zij kopen het zaad
aan bij zaadleveranciers uit zowel binnen- als buitenland. De prijs van het zaad
is een belangrijke factor bij het kweken van handelsplantsoen. Een gevolg hier
van is dat veel zaad ingevoerd wordt uit lage loonlanden. Zo wordt Beuk inge
voerd uit Bulgarije, els uil Italië, Boskers uit Hongarije en Italië (Van Slycken,
1989). Ook zaad afkomstig van bomen die overvloedig zaad dragen en waar het
zaad eenvoudig te oogsten is zoals dwergbomen, een eigenschap die erfelijk kan
zijn en gewoonlijk gepaard gaat met slechte groei en vorm, komt op deze
manier in de handel (Heybroek, 1992). Deze situatie wordt in de hand gewerkt
door het feit dat de afnemer vaak geen eisen stelt in verband met de herkomst.
De kwaliteit van het zaad bepaalt in grote mate het daaruit voortkomende
plantgoed en de afzet van de boomkweker. Gezonde planten die in kwekerijsta
dium reeds bewezen hebben goede groeiers te zijn, een flinke wortelkluit heb
ben en een rechte stam worden als "kwaliteitsplanten" beschouwd. Genotypen
die niet voldoen aan deze door de mens voorop gestelde kwaliteitseisen bezitten
nochtans even waardevol genetisch materiaal belangrijk voor de overlevings
strategie van de soort en het aanpassingsvermogen aan de natuurlijke stand
plaats. Op marginale standplaatsen kunnen andere kenmerken zoals overvloe
dige kroonontwikkeling, uitgebreid wortelstelsel, vroege of overvloedige zaad
zetting belangrijke kenmerken zijn voor de instandhouding van de soort. Bij
het toepassen van de "klassieke" kwaliteitsnormen bij aankoop of verkoop van
plantmateriaal waarbij enkel rekening gehouden wordt met de potentiële hout
produktie, wordt een kunstmatige selectie gemaakt. Hierdoor gaan vele ken
merken onherroepelijk verloren die in de loop der eeuwen zijn opgebouwd en
verkleinen we de genetische diversiteit en hiermee ook de leefbaarheid van de
populatie of soort. Haag- en bosplantacties waarbij gebruik gemaakt wordt van
zogenaamd inheems handelsplantsoen missen dus hun uiteindelijk doel wan
neer gestreefd wordt naar een verruiming.van de autochtone biodiversiteit en
kunnen zelfs een tegenpvergesteld effect tot gevolg hebben. Het verdwijnen van
autochtone populaties, de genetische pollutie en de verenging van de genetische
diversiteit zijn enkele mogelijke gevolgen van het gebruik van plantmateriaal
van niet autochtone herkomst. Alternatieven voor het gebruik van dit handels
plantsoen zijn echter niet beschikbaar in Belgi~. Dit is wel het geval in
Nederland waar autochtoon en streekeigen plantgoed kan bekomen worden bij
Stichting Bronnen (zie 5: (Her}introductie). Hier is echter van overheidswege
geen controle op de herkomst ofhet productieproces van het autochtoon
plantgoed.
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7. 1. Huidige wetgeving omtrent de handel in bosbouwkundig teeltmateriaal

Bij de omvorming van natuurlijke boscomplexen tot meer productievere bos
bestanden ontstond al vrij snel een bloeiende handel in zaad en bosplantsoen.
Hierbij werd plantmateriaal van de oorspronkelijke plaats getransporteerd over
korte en lange afstanden waarbij het geregeld terecht kwam in sterk verschillen
de ecologische omstandigheden. De kwaliteit van het teeltmateriaal was vaak
van minder belang. Als gevolg hiervan en in de kennis dat het gebruik van
slecht uitgangsmateriaal het bos hypothekeert over zeer lange termijn. begon
nen verschillende landen in de eerste helft van de 20 ste eeuw met het opstellen
van regelgevingen omtrent de keuring en handel in teeltmateriaal. In België
gebeurde dit voor het eerst in 1968. Deze wetgeving, gebaseerd op de E.G.-richt
lijnen betreffende de genetische en uitwendige kwaliteit van het bosbouwkun
dig teeltmateriaal en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkelingrregelgevingen omtrent de controle van bosbouwkundig teelt
materiaal, is nog steeds van kracht. Deze vermeldt een reeks criteria waaraan
het uitgangsmateriaal voor bosplantsoen van bepaalde soorten moet voldoen
en tracht een garantie te bieden voor de identiteit van het verhandelde bos
bouwkundig te~ltmateriaalvoor die vooropgestelde soorten. Zowel de EG-regel
gevingen als het oEso-stelsel worden momenteel aan een grondige herziening
onderworpen en zullen aangepast worden aan de nieuwe inzichten en ontwik
kelingen in de bosbouwgenetica. Recent werd een onderzoeksproject afgerond
aan het labo voor Bos, Natuur en Landschap van het Departement Landbeheer
van de KULeuven waarbij o.a. een voorstel tot uitvoeringsbesluit werd opge
steld voor de uitwerking van Art. 42 van het Bosdecreet van 13 juni 1990

(Van Langenhove en Van Eynde, 1997). De bedoeling was om de herziene regel
gevingen van de EU en OESO te verwerken in het voorstel. De komende jaren
worden een hele reeks veranderingen verwacht inzake wetgeving en erkenning
van bosbouwkundig uitgangs- en teeltmateriaal. Deze veranderingen zullen in
eerste instantie gestuwd worden door de herzieningen van de internationale
regelgevingen (Van Langenhove en Van Eynde, 1997). Verder is het ook belang
rijk te realiseren dat enkçl de materie inzake bosbouwkundig uitgangsmateriaal
een Vlaamse bevoegdheid is. De certificatie en keuring van het teeltmateriaal en
de uitgifte van de Catalogus van het Bosbouwkundig Uitgangsmateriaal blijven
een federale bevoegdheid. Een hechte samenwerking tussen de federale Dienst
Teeltmateriaal en de afdeling Bos en Groen is dan ook uitermate belangrijk.
Het is de bedoeling van de afdeling Bos en Groen om extra werk te maken van
de erkenning van autochtoon uitgangsmateriaal (Van Langenhoven en Van
Eynde, 1997). Voorlopig geldt nog steeds het K.B. van 17 mei 1968 gewijzigd
door het K.B. van 12 januari 1970 houdende de inrichting van de keuring van
uitgangsmateriaal en teeltmateriaal van bosbouwsoorten. Hierna worden kort
de gevolgen van de huidige wetgeving voor de handel in bosbouwkundig teelt
materiaal besproken.
De productie van gecertificeerd teeltmateriaal gebeurt volgens bepaalde voor
waarden en is gedurende het hele proces van oogst, bereiding, verpakking,... tot
verhandeling van het uiteindelijke product onderworpen aan controle door de
Dienst Teeltmateriaal. Niet alle boomsoorten vallen onder dit keuringsregle
ment, enkel de economisch belangrijke soorten zijn aan deze wetgeving onder-
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worpen. De keuring en certificering kan bovendien slechts uitgevoerd worden
bij de zogenaamde "erkende" boomkwekers: deze dienen een bosboomkwekerij
uit te baten en zij moeten hun boomkwekerij regelmatig onderwerpen aan h'êt
toezicht van de Dienst Teeltmateriaal. Andere boomsoorten kunnen eveneens
gekeurd worden maar de keuring is niet verplicht.

Voor de soorten vermeldt in tabel 1 aangeduid met een" is het verboden teelt
materiaal (zaden, stekken, enten, poten,... ) te verkopen, in het bezit te hebben
met het oog .op verkoop, te verkopen, te leveren of af te staan (kosteloos of
tegen betaling), in en uit te voeren en te verwerven indien het niet gekeurd en
gecertificeerd is door Dienst Teeltmateriaal van het Ministerie van
Middenstand en Landbouw (cf. Koninklijk besluit houdende reglementering
van de handel in teeltmaterieel van bosbouwsoorten van 14 september 1973).
Dit houdt in dat elke levering van aan dit besluit onderworpen teeltmateriaal
moet vergezeld gaan van een certificaat dat een hele reeks voorop vastgestelde
gegevens draagt van het geleverde teeltmateriaal. Voor de levering van een par
tij zaad moeten bijvoorbeeld volgende criteria vermeld worden: geslacht, soort,
ondersoort of variëteit, het herkomstgebiee,l, de oorsprong (autochtoon of niet
autochtoon), het rijpingsjaar van het zaad, de hoeveelheid, de zuiverheid van
het zaad, de kiemkracht van het zuivere zaad, het duizendkorrelgewicht van de
partij zaad, in voorkomend geval de vermelding dat het zaad in een koelkamer
is bewaard en de aanduiding van de leverancier die voor de partij verantwoor
delijk is.
Slechts 8 inheemse soorten zijn in deze lijst terug te vinden, waarvan er slechts
3 keuringsplichtig zijn. Voor alle andere inheemse boom- en struiksoorten
bestaat geen controle op de handel in bosplantsoen.
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TABEL 1

Abies alba MiU.•

Abies concolor Hoopes

Abies grandis Lindl.

Abies procera

Abies nordmanniana Spach.

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Alnus incana Mönch

BetuIa verrucosa Ehrh (BetuIa pendula Roth.).

Betuia pubescens Ehrh.

Castanea sativa

Cedrus atlantica

Chamaecyparis lawson
Fagus sylvatica L. •
Fraxinus excelsior L.
Larix decidua MiJl. •

Larix leptolepis (Sieb. en ZUCc.) Gord. •
Larix eurolepis Henry

Picea abies Karst. •
Picea omorika (Pancié) Purk

Picea sitchensis Trautv. en Mey. (Picea Menziesii Carr.) •
Pinus sylvestris L '.

Pinus nigra Am.•

Pinus nigra Am. var. corsicana Zuring

Pinus nigra Am. var. austriaca A & G

Pinus nigra Am. var. calabrica

Pinus nigra Am. cv. Koekelare

Pinus strobus L. •
Prunus avium

Pseudotsuga taxifolia (Pior.) Britt. (Pseudotsuga menziesii •

Quercus borealis Michx (Quercus rubra Du Rail •

Quercus pedunculata Ehrh. (Q. robur) •

Quercus sessiliflora al. (Q. petraea) •

Robinia pseudoacacia L.
Tilia cOl'data

Tsuga heterophylla argo

Thuya plicata D. Don.

Gewone zilverspar

Reuzen zilverden

Veredelde den

Nordmanniana den
Gewone esdoorn

Zwarte els

Witte els

Ruwe berk

Zachte berk

Tamme kastanje
Atlasceder

Califomische cypres

Beuk

Gewone es

Europese lork

Japanse lork
Hybride lork

Fijnspar

Servische spar

Sitkaspar

Gewone pijn

Zwarte den

Corsicaanse pijn

Zwarte Oostenrijkse pijn

Koekeiare pijn

Weymouthden

Boskers, Zoete kers

Groene douglas

Amerikaanse eik

Zomereik
Wintereik

Valse accacia

Winterlinde

Westelijke hemlockspar

Reuzenlevensboom

De lijst van de soorten, rassen, klonen of variëteiten van bosbouwsoorten die aan een keuring door de Dienst

Teeltmateriaal kunnen worden onderworpen, vastgesteld in het Ministerieel Besluit van 4 maart 1982. Aan populier

is in het keuringsreglement een apart hoofdstuk gewijd. De Boomsoorten aangeduid met' zijn keuringsplichtig

(nI. de boomsoorten opgesomd in de EU-richtlijn 66/404) de overige boomsoorten kunnen op verzoek van de telers

aan een keuring worden onderworpen meestal met het oog op het verkrijgen van een certificaat voor de export.

(Zowel de Nederlandse als wetenschappelijke naamgeving werden overgenomen uit bovenvermeld besluit.)
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7. 1. 1. Inlandse en ingevoerde zaden

Voor de loofboomsoorten Beuk, Amerikaanse eik, Zomer- en Wintereik kal1"
plantsoen opgekweekt uit inlandse zaden enkel gekeurd worden indien het
afkomstig is van erkend uitgangsmateriaal (erkende zaadbestanden en zaadtui
nen). Voor volgende naaldboomsoorten dienen inlandse zaden eveneens in
erkende zaadbestanden en zaadtuinen geoogst te worden: Gewone zilverspar,
Europese lork, Japanse lork, Fijnspar, Sitka spar, Zwarte den, Gewone den,
Weymouthden en Douglas. De zaden uit deze zaadbestanden en zaadtuinen
dienen door de keuringsdienst gevolgd te worden vanaf de oogst tot bij de ver
koop van het eruit opgegroeide bosplantsoen. Voor de overige boomsoorten
die aan de keuring kunnen onderworpen worden, mag het zaad geoogst zijn in
alle Belgische herkomstgebieden.
Wat het plantsoen opgekweekt uit ingevoerde zaden betreft, kunnen ook hier
enkel deze boomsoorten gekeurd worden die op de lijst voorkomen en waarvan
de zaden aan een keuring onderworpen zijn geweest die door de keuringsdienst
voldoende wordt geacht. Zij kunnen bijvoorbeeld vergezeld zijn van een offi
cieel herkomstcertificaat van een E.G.-lidstaat of een gelijkwaardig certificaat
voor een niet-E.G.-lidstaat (enkel voor boomsoorten waarvan de handel is gere
glementeerd).
Ondanks het feit dat er waardevolle erkende zaadbestanden aanwezig zijn, blijkt
uit gegevens van de Dienst Teeltmateriaal (tabel 2) dat buitenlands zaad en
plantmateriaal intensief wordt ingevoerd.

TABEL 2

1991 1992 1993
BOOMSOORT INVOER INVOER INVOER

OOGST ZAAD AANTAL OOGST ZAAD AANTAL OOGST ZAAD AANTAL

(KG) (KG) PLANTEN (KG) (KG) PLANTEN (KG) (KG) PLANTEN

Abies alba Mill. 58 26.6100 51.750 131.850 56 1.500

Abies concolor Hoopes

Abies grandis Lindl 28 27·500 13·500 37·700 3 26.025

Abies procera 26 21.960

Abies nordmanniana Spach. 3·660 154·600 7-400 7.680 100.000

Acer pseudoplatanus 2.481 382.325 2.763,1 89.275 1.565,5

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 114,75 65.000 62 30.000 27,75 17·027

Alnus incana Mönch

Betuia verrucosa Ehrh

(Betuia pendula Roth.). 0,25 10

Betuia pubescens Ehrh.

Castanea sativa

Cedrus atlantica 100

Chamaecyparis lawson

Fagus sylvatica L. 12.080 19·433 404-465 17·990 24.729 313.105 10·524 255·000
Fraxinus excelsior L. 1.815,5 359·455 2.134 153·798 1.398 3·300
Larix decidua Mill. 21,5 132.200 17.870 56.200 4,5 13.280

Larix leptolepis

(Sieb. en Zucc.) Gord. 17,2 25·550 15·750 22.150 4 3000
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Larix eurolepis Henry 377 25·110 91 1,25 2000
Picea abies Karst. 409,95 4.822.685 44.250 177·500 1.084.700 139>4 524.275
Picea omorika (Pancié) Purk
Picea sitehensis Trautv. en Mey.
(P. Menziesii) 14 66.000 3 7·500 39·350
Pinus sylvestris L. 1.425,477 1,5 45·000 1.560 9·750 3.063 0,3 156.000
Pinus nigra Am.
Pinus nigra Am. var.
corsicana Zuring 2 43·100 30 36 10.000
Pinus nigra Am. var.
austriaca A & G 30 9·000 33500 9
Pinus nigra Am. var. calabrica
Pinus nigra Am. cv.
Koekelare 975·45 14·500 331,6 2.868

Pinus strobus L. 12,5 5·000 7800 1,5
Prunus aviurn 1.255 1.700 30 2115 40.000 1.601
Pseudotsuga taxifolia (Pior.) 186,5 1.124·500 182680 789.685 13,5 373-250
Quercus borealis Michx
(Q. rubra) 6.875 34·405 169-450 5·300 33016 309.387 33-495 22.200 28.075
Quercus peducuJata Ehrh.
(Q. robur) 112-450 699.785 3.150 35776 308.825 25·272 326.100
Quercus sessiliflora SaJ.
(Q. patraea) 3·800 701.500 6.863 52866 218.925 3-770 34·781 432·725
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata 1.558 316.800 859 344·850 356,5 25·000
Tsuga heterophylla Sarg 2 5·000
Thuya plicata D. Don.

Zaadoogst en invoer varr zaad en plantgoed van 1991 tot 1993. Gegevens al1<omstig van de Dienst Teeltrnateriaal.
Bij interpretatie dient rekening gehouden te worden met het voorkomen van mastjaren. (De naamgeving werd
overgenomen van de Dienst TeeltmateriaaJ.)

7. 1. 2. Erkende zaadbestanden en zaadtuinen

Voor bepaalde (hoger vermelde) boomsoorten wordt inlands zaad dus geoogst
in erkende zaadbestanden en zaadtuinen. Een zaadbestand is een bestand dat
samengesteld is uit zaailingen afkomstig van herkomsten uit eventueel meer
dere herkomstgebieden waar fenotypische selecties uitgevoerd zijn op niveau
van herkomsten en van individuele bomen. Een zaadtuin is een bestand van
geselecteerde klonen of families, geïsoleerd om bestuiving van buitenaf te ver
mijden of te beperken en beheerd om veelvuldig, overvloedig en gemakkelijk te
oogsten zaad te produceren. Erkende zaadbestanden en zaadtuinen worden
door de Dienst Teeltmateriaal aanvaar op voorstel van het I BW (vroeger
Rijkstation voor Bos- en Hydrobiologie te Groenendaal). De erkennings
procedure omvat een terreininspectie waarbij nagegaan wordt of het betreffen
de materiaal voldoet aan vooropgestelde minimale voorwaarden. Zo moeten de

BOSBOUW 31 MEDEDELINGEN IBW



bestanden op voldoende afstand gelegen zijn van "slechte" bestanden van
dezelfde soort of van bestanden van een soort of variëteit waarmee hybriden
kunnen gevormd worden. Verder worden nog eisen gesteld aan de leeftijd,
volumeproductie. vorm, gezondheidstoestand, houtkwaliteit, homogeniteit'en
omvang van het bestand. De zaadbestanden en -tuinen dienen zodanig te zijn
aangelegd dat er een voldoende waarborg bestaat dat de nakomelingsschappen
tenminste de gemiddelde eigenschappen vertonen van het uitgangsmateriaal:
Na erkenning blijft het uitgangsmateriaal onder toezicht van de Dienst
Teeltmateriaal en wordt het op geregelde tijdstippen onderworpen aan herin
spectie. Regelmatig wordt een lijst van erkende zaadbestanden en zaadtuinen
gepubliceerd.

TABEL 3.1

SOORTEN VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST BRUSSEL BELGIE AUTOCHTONE

HERKOMST

AANTAL TOT. AANTAL TOT. AANTAL TOT. AANTAL TOT.

OPP. (HA) OPP. (HA) OPP. (HA) OPP. (HA)

Picea abies 32 237·19 32 237·19
Fmxilll/$ cxcelsior 3 54·79 3 54·79 2

PrIIlllIS avillln 3 . 6.50 . 3 6·50 2

Pinus sylvestris 15 61.91 10 89·59 25 151·5
Pseudotsuga menziesii 24 108.04 lil 24 108.04

Larix kaempferi 2 0·30 lil 8 16.51 10 16.81

Larix europiepsis 3 53·11 3 53·11
L.arix decidua 2 m 2 m

Pinus nigra austriaca 0.80 11 73·57 12 74·37
Pinus nigra corsicana 16 54·90 2 9·10 18 55·00
Pinus nigra Koekelare 3 3·50 3 3·50
Abies grandis 2 4·30 2 4·30
Faglls syll'atica 1452·57 21 552.12 380 23 2384·69 20

QllcrWS robIIr 12 63·62 8 120.82 20 184·44 10

Querws f'ctmea 5·00 5 46.80 6 51.80 6
Quercus rubra 26 65.15'." 4 16.45 30 81.60

Alnus glutinosa 3 2·7 3 2·7

TOTALEN 1698·75 1391.59 380.00 3470·34

(1) Daarenboven 1 perceel met verspreide bomen

(2) Een perceel met verspreide bomen en een perceel met 13 bomen

(3) 26 dreven inbegrepen; totale lengte 63.55 km (1 km = lha)

Het aantal en de totale oppervlakte aan zaadbestanden per boomsoort voor de drie gewesten (toestand 11 juli 1997)

(bron: Van Langenhove en Van Eynde, 1997). Het aantal zaadbestanden waarvan de herkomst als autochtoon stall.t

vermeld in de catalogus wordt weergegeven in de laatste kolom.

MEDEDELINGEN IBW 32 BOSBOUW



TABEL 3.2

OORTEN VLAAMS GEWEST (HA) WAALS GEWEST (HA) BRUSSEL (HA) BELG!E (HA)

Picea abies
Pinus sylve tris
Prunu avium
1.7 te Ciergnon (558 AG)

Pseudotsuga menziesii
Larix eurolepsis
Larix decidua 'Sudetica'
Pinus nigra 'Koekelare'
Abies grandis
Thuya plicata
Acer pseudoplatanus

1.38 te Halle (501 A) 8.70 te Fenffe (551 A)

2.52 te Groenendaal (502 BA)

2.10 te Fenffe (553 AG)+

3·80
0·78 te Halle (503 c) 7.80 te Fenffe (552 c)
3.56 te Halle (507 fE)

0.56 te Halle (507 1010) l

5.37 te Halle (504 H + 505H)

0.84 te Halle (508 J)

0.7 te Fenffe (555 Y)

2.85 te Mont·Yvoir (559 Al)

10.08

. 2.52

8.58

5·37
0·56

. 5·37
0.84

0·70
2.85

TOTAAL 15·01 28.05 43·06

Zaadtuinen uit klonen (toestand 11 juli 1997)

(bron: Catalogus van het Belgisch uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten)

Tabellen 3.1 en 3.2 geven een overzicht van het aantal erkende zaadbestanden en
zaadtuinen. Voor de inheemse soorten (scheef gedrukt) wordt weergegeven
hoeveel zaadbestanden/zaadtuinen opgebouwd zijn uit autochtoon basismate
riaal volgens de Catalogus.
Uit deze tabellen blijkt dat voor de meeste boomsoorten slechts weinig erkende
zaadbestanden voorhanden zijn, op enkele exotische boomsoorten en
Zomereik en Beuk na. Aangezien inlandse zaden van bepaalde (hogervernoem
de) soorten dienen geoogst te worden in bovenvermelde zaadbestanden en
zaadtuinen bepalen deze de genetische variatie van het hieruit voorkomend
bosplantsoen. Over de graad van genetische variatie die moet voorkomen bin
nen een erkend bestand om inteelt te voorkomen en een variabel nakomeling
schap te produceren wordt niets vermeld.
Voor elk erkend zaadbestand en elke erkende zaadtuin wordt de oorsprong van
het basismateriaal in de catalogus vermeld. Onder oorsprong wordt verstaan;
"de bepaalde plaats waar zich een autochtone boompopulatie bevindt of de
plaats waarvan een ingevoerde boompopulatie oorspronkelijk afkomstig is".
Er worden drie categorieën onderscheiden: niet gespecificeerd, autochtoon
(indigeen, oorspronkelijk inheems) en niet autochtoon. Het aantal erkende
bestanden opgebouwd uit autochtoon basismateriaal is eveneens weergeven in
tabel 3.1. Volgens de catalogus zijn alle erkende zaadbestanden van Beuk opge
bouwd uit autochtoon basismateriaal, hieronder bevinden zich de zaadbestan
den van het Zoniënwoud en verschillende zaadbestanden uit de Waalse regio.
Ook alle erkende zaadbestanden van Wintereik waaronder deze van Buggen
hout en het grootste deel van de zaadbestanden van Zomereik zouden opge
bouwd zijn uit autochtoon basismateriaal. Waarschijnlijk is er sprake van
begripsverwarring: 'oorsprong' wordt verward met 'herkomst' niettegenstaande
de 'herkomst' in de catalogus eveneens gedefinieerd wordt zoals in deze mede
deling. Vermoedelijk autochtone relictpopulaties van Beuk, Zomer- en
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Wintereik zijn waarschijnlijk, indien ze nog aanwezig zijn, zeer schaars. Of deze
relicten hoofdzakelijk opgebouwd zijn uit "kwaliteitsbomen" is onbekend. Er
heeft nog geen grondige inventarisatie plaatsgevonden van de nog voorkomende
(vermoedelijke) autochtone populaties van belangrijke inheemse bosboorn:
soorten zoals eik, Beuk en es. Bijgevolg is het zeer onwaarschijnlijk dat er
erkende zaadbestanden bestaan van autochtone oorsprong. Voor het achter
halen van de oorsprong van erkende zaadbestanden is historisch-ecologisch
onderzoek vereist.

7. 2. Besluit

Behoud in het kader van multifunctionaliteit

De wetgeving inzake erkenning van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig
teeltmateriaal heeft ongetwijfeld geleid tot een verbeterde productiviteit van de
bossen. De vooropgestelde criteria waaraan het uitgangsmateriaal moet vol
doen om erkend te worden, zoals goede stamvorm, geringe takkigheid, afwezig
heid van draaigroei, ... zijn enkel zinvol wanneer het gaat om de "klassieke bos
bouw" waar houtproductie centraal staat. In het kader van de multifunctionali
teit van het bos, kunnen ook andere eisen gesteld worden aan het bosplantsoen
zoals autochtone herkomst voor genenbescherming of een goed ontwikkeld
wortelstelsel voor schermbossen. Op sommige standplaatsen zoals bijvoorbeeld
aan de kust, kan overleven veel belangrijker zijn dan vorm of groeikracht.
Heybroeck (1992) pleit voor een uitbreiding van de criteria bij de omschrijving
van het uitgangsmateriaal zodat ook uitgangsmateriaal kan erkend worden
voor andere funkties dan houtproduktie zoals natuurontwikkeling of scherm
funkties. Zoals reeds hoger vermeld werd komt het bij het opsporen en behoud
van autochtone genenbronnen er juist op aan het genenmateriaal verantwoor
delijk voor andere kenmerken dan houtproductie eveneens veilig te stellen.

Gedetailleerde studie per soort

Bij bosuitbreiding, herbebossing en bosomvorming wordt veelal gebruik
gemaakt van zaad of plantgoed äfkomstig uit de erkende zaadbestanden en
zaadtuinen. De vraag stelt zich hoe de genetische variabiliteit tussen en binnen
de zaadbestanden en hun nakomelingschap verdeeld is. Hoe groot moet de
genetische variatie (of m.a.w. het aantal zaadbestanden) zijn om stabiele,
gezonde populaties te garanderen voor de toekomst? Deze vragen moeten aan
gepakt worden per boomsoort. DNA-analysen kunnen hierbij een hulpmiddel
zijn. Ze gebeuren het beste in combinatie met onderzoek naar morfologische en
fenologische variatie. Verwantschapsanalysen kunnen ook aanwijzingen geven
omtrent de oorsprong van het bestand. Een internationaal project, gefinancierd
door de Europese Unie, omtrent de genetische .diversiteit bij Zomer- en
Wintereik werd opgestart. Uit eerste resultaten blijkt dat eiken uit Oost-Europa
duidelijk te onderscheiden zijn van deze uit West-Europa. Het is wenselijk dat
dergelijke projecten ook aangevuld worden met gegevens voor Vlaanderen en
ook voor andere oorspronkelijk inheemse boomsoorten worden opgestart.
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Uitbreiding en aanpassing wetgeving

De huidige wetgeving is enkel van toepassing op een zeer beperkt aantal
autochtone boomsoorten. Er wordt bij de herziening van de EG-richtlijn over
wogen om ook andere inheemse soorten onder de wet te brengen zoals
esdoorn, Zachte berk, Ruwe berk, Es en Boskers. Dit zal ook voor deze soorten
de verplichting tot grondige identificatie van 'elke partij teeltmateriaal met zich
meebrengen. Voor de meeste inheemse boomsoorten is er van autochtoon
plantsoen echter nog niets beschikbaar. Voor alle autochtone houtige gewassen
die gebruikt worden bij bosuitbreiding, bosomvorming of natuurontwikke
lingsprojecten zou een garantie moeten kunnen geboden worden omtrent de
herkomst en de (genetische) kwaliteit van het verhandelde plantgoed. Hiervoor
is de uitwerking en de uitbouw van een betrouwbaar en efficiënt controle
systeem op het traject zaadwinning-teelt-aflevering een eerste vereiste. Op een
dergelijke manier moet het mogelijk zijn garanties te bieden aan de afnemer
over de herkomst van het inheems materiaal en kan aandacht besteed worden
aan een voldoende ruime genetische bandbreedte bij de opkweek en het ter
beschikking stellen van het plantmateriaal. Het ter beschikking stellen van
autochtoon plantmateriaal met gekende (autochtone) herkomst en een brede
genetische variatie zou een belangrijke opdracht kunnen zijn voor het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer. Het zou eveneens aangewezen zijn om hieraan
een registratie van aanplantingen van autochtoon materiaal met gekende her
komst te koppelen. De oogst, bereiding en verkoop van zaad afkomstig van
autochtoon materiaal en de opkweek van autochtoon plantsoen met gekende
herkomst kunnen eveneens belangrijke opdrachten zijn van het IBW, evenals de
registratie van aanplantingen met autochtoon materiaal.

De planter beslist

Aangezien de keuring momenteel niet verplicht is (voor loofboomsoorten uit
gezonderd voor Beuk en eik) en bovendien geen enkele garantie biedt over de
geschiktheid vim een bepaalde (buitenlandse) herkomst voor de plaatselijke
omstandigheden, ligt het initiatief bij de planter zelf. Het keuringssysteem
brengt eveneens met zich mee dat extra inspanningen en tijd gevraagd worden
van de boomkweker. Hieraan zijn extra kosten verbonden die uiteindelijk
zullen doorgerekend worden in de verkoopprijs van het plantsoen. De planter
moet bijgevolg bereid zijn een hogere prijs te betalen voor gekeurd bosplant
soen. Voor de meeste soorten moet hij zich voorlopig tevreden stellen met uit
heems materiaal.

,
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Doelstellingen

1. Algemene doelstelling

De algemene doelStelling \'an dit onderzoek is het behoud van autochtone houtige
gewasserr. met inbegrip van hun genetische diversiteit en hun standplaatsen

2. Deeldoelstellingen

Deze algemene doelstelling wordt in verschillende deeldoelstellingen nage
streefd:
- inventarisatie en standplaatskarakterisatie van oorspronkelijk inheemse

houtige gewassen;
voorkomen en soortspecifieke zeldzaamheid van deze soorten achterhalen.
Onderwek naar de nog aanwezige genetische diversiteit van de oorspronke
lijk inha-m.se populaties en relicten;
aanbevelingen betreffende beheer en behoud van deze soorten naar het
beleid oe formuleren. •

Bijkomende maar niet minder belangrijke doelstellingen, waren het polsen naar
het maatschappelijk draagvlak van deze problematiek en het inschatten van de
haalbaarheid van het behoud an autochtoon materiaal
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Opzet en werkwijze

1. Bepalen van de criteria voor autochtoniteit

Gezien de moeilijkheid om de autochtoniteit van houtige gewassen vast te stel
len, is de bepaling van criteria van het allergrootste belang. Veel informatie zit
vervat in de combinatie van boom- of struiksoort en standplaatseigenschappen.
De criteria vermeld onder problematiek 3.1. werden aangewend.

2. Bepalen van de prioritaire soorten

Aanvankelijk werd gestart met een onderzoek naar het voorkomen van 6 soor
ten: olm, Wilde appel, Mispel, Winterlinde, Trilpopulier en Grauwe abeel. De
eerste vier soorten werden gekozen omwille van hun vermoedelijke zeldzaam
heid, de laatste twee omwille van de combinatie van hun autochtoniteit en
hun nog onbenutte mogelijkheden in de bosbouw en hun cultuurhistorische
betekenis. Voor de olm komt daarenboven nog de olmenziekte (zie verder
gevalstudie oLm) die deze soort verder bedreigt; Wilde appel en Mispel zijn
interessante soorten om de introgressie van cultuursoorten in de wilde soorten
te bestuderen.
Het inventariseren van deze zes soorten bleek met de beschikbare middelen
echter een onbegonnen werk, vooral de meldingen van Trilpopulier en Grauwe
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abeel waren zeer talrijk. Daarom werd vrij snel besloten het onderzoek toe te
spitsen op slechts drie soorten: olm, Wilde appel en Mispel.
Vaak werd de vraag gesteld waarom enkel deze welbepaalde soorten gekoze..o
werden, de voorbeelden van andere (meer?) zeldzame boomsoorten zijn
immers legio: Kardinaalsmuts, Rode Kornoelje, Wegedoorn, Tweestijlige mei
doorn, ...
Er moet ergens een begin gemaakt worden en elke keuze zal aanvechtbaar zijn.
De rioodzaak om ook andere soorten in het onderzoek te betrekken is groot en
hiervoor zouden spoedig middelen ter beschikking moeten gesteld worden.

3. Inventarisati'e

3. 1. Informatie over vermoedelijke standplaatsen

Om vermoedelijk autochtone populties op te sporen, werden volgende stappen
ondernomen:
- rondvraag binnen afdeling Bos en Groen en afdeling Natuur; een rondvraag

werd rechtstreeks gericht aan alle buitendiensten van de twee afdelingen;
- oproep in de Boskrant, de tijdschriften van de Wielewaal en

Natuurreservaten; in deze drie tijdschriften werd een zelfde oproep tot
melding van de betreffende soorten geplaatst;

- raadpleging databank cel Monumenten en Landschappen Oost-Vlaanderen
(zie verder);

- raadpleging databank FLO.WER, IN (zie verder).
'In totaal werden meer dan 200 standplaatsen gemeld van vermoedelijke
autochtone populaties of exemplaren van de gevraagde soorten. De reacties
werden gebundeld en blijven voor iedereen ter beschikking.

3. 2. Terreinwerk

Op basis van standplaatsgegevens en kaartmateriaal werden de prioritaire
gebieden aangeduid die later bezocht werden.
Ter plaatse werd
- de standplaats ingemeten a.h.v. GPS (Global Positioning System) en aange

duid op een stafkaart 1/25.000;

- standplaatsgegevens genoteerd: voorkomen indicatorsoorten oud bos en
bodemtype;

- parameters betreffende de boom of struik: vitaliteit, boomvorm, stamom
trek, geschatte leeftijd, aanwezigheid van bloemen of vruchten, aanwezig
heid van natuurlijke verjonging;

- eventueel stekmateriaal meegenomen;
- herbarium materiaal verzameld indien noodzakelijk voor verdere determi-

natie;
- bijkomende informatie gevraagd aangaande de historische achtergrond van

de standplaats.
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Gevalstudies: Olm (U/mus sp.),
Wilde appel (Ma/us sy/vestris)
en Mispel (Mespi/us germanica)

1. Olm

1. 1. Waarom olm?

Zo'n 10.000 jaar geleden, was de olm één van de eerste boomsoorten, samen
met de berk, wilg, Hazelaar, els, eik en linde, die Vlaanderen koloniseerden. Er
ontstond een gemengd oerbos waarbij de boomsoortensamenstelling varieerde
naargelang klimaat en standplaats. Door een eeuwenlang proces van voorname
lijk ontbossing maar ook herbebossing door de mens, blijft er hier niets meer
over van het oorspronkelijk oerbos. De olm werd daarenboven nog getroffen
door de olmenziekte. Mede door het menselijk handelen heeft deze ziekte zich
kunnen uitbreiden tot een wereldwijde epidemie. Het gevolg van dit alles is dat
deze boomsoort in zijn bestaan wordt bedreigd. Op verschillende plaatsen kan
de soort zich onder struikvorm handhaven, maar eens een respectabele dimen
sie bereikt, treedt vaak de olmenziekte op.
Het behoud van de olm is nochtans geen verloren zaak. Hier en daar zijn nog
respectabele olmen te vinden die grote afmetingen hebben bereikt (omtrekken
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van 150 cm en meer). Dit wijst er op dat er in bepaalde populaties en individuen
één of andere vorm van resistentie t.o.v. de olmenziekte aanwezig is, tenzij deze
per toeval gespaard zijn gebleven van de ziekte. De olm is een snelle groeier.
(vooral in de jeugdfase), stelt weinig eisen aan de bodem, produceert duurzaam
hout en kan onder meer als goede humusvormer een belangrijke ecologische
functie vervullen in bossen. Olmen verdragen goed snoei, strooizout en z~lfs
verminking van de wortels (Heybroek, 1993) zodat ze ook als stad-' of laanboom
uiterst geschikt zijn. Wegens al deze redenen en ook om de lange culturele
geschiedenis, werd de olm opgenomen in het onderzoek naar inheemse bomen
en struiken.

1. 2. De Europese olmen: een enorme vormenrijkdom

Er worden meestal vijf soorten Europese olmen onderscheiden: U minor Mill
(de Veldiep of Gladbladige iep), U glabra Huds (de Bergiep of Ruwe iep),
U laevis Pall (de Steel- of Fladderiep), U procera Salisb. (de Engelse veldiep), en
Ulmus elliptica Koch. De Engelse botanicus Melville beschreef in 1940 nog een
zesde soort nl. U plotii. In Vlaanderen kunnen de eerste drie als inheemse soor
ten beschouwd worden.
Het areaal van U plotii als "zuivere soort" is echter klein, de kern ervan ligt in
het gebied van de bovenloop van de rivieren Trent en Witham in Engeland.
U plotii is voor Vlaanderen van betekenis in die zin dat hij volgens Melville
gedeeltelijk terug te vinden is in hybriden die spontaan zijn ontstaan m.a.w in
secundaire en tertiaire bastaarden van U glabra, U minor en U plotii. Ulmus
elliptica Koch. is een soort die enkel voorkomt in de Kaukasus en bijgevolg geen
aandeel heeft in de inheemse olmen. Over de variabiliteit binnen de soort is
niets geweten. Aangezien deze soort van weinig betekenis is in Vlaanderen,
wordt hier niet verder op ingegaan.
Over de soort U/mus procera Salisb. bestaat er enige onduidelijkheid. Het is een
"kleine" soort die in Engeland duidelijk herkenbaar en scherp afgegrensd is
omdat de soort daar vrijwel uitsluitend vegetatief vermeerdert en mogelijk
bestaat uit een aantal nauw verwante klonen (Heybroek, 1976). In het Middel
landse Zeegebied komen vormen voor die nauw verwant lijken met U pracem.
Heybroek (1976) suggereert dat de Engelse veldiep mogelijk een import is uit
het mediterrane gebied en dus eerder een soort van <!subspecies" is van een
meer variabele mediterrane soort.
Een andere Europese soort is Ulmus laevis Pall. Dit is één van de weinige soor
ten die gewoonlijk goed herkenbaar is. Deze soort behoort, samen met U ame
ricana tot de sectie Blepharocarpus en het is ook enkel met deze laatste soort dat
verwarring mogelijk is. Er bestaat nog twijfel over het al dan niet inheems
karakter van deze soort. U laevis is wel als zuivere soort terug te vinden en
hybridiseert niet met andere soorten.
De Bergiep, U glabm Huds., daarentegen hybridiseert ongeremd met de
Veldiep en alle overgangen en tussenvormen tussen de twee kunnen gevonden
worden. Zo komen we dan bij de grootste probleemgroep terecht: de Veld-'
iepen, een zeer heterogene groep die geplaatst wordt onder de naam Ul1lil1or
Mil/. Menig botanici en taxonomen hebben gepoogd inzicht te krijgen in de
vormenrijkdom van deze groep. Melville (in Amstrong, 1996) omschreef
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TABEL 4

verschillende soorten, ondersoorten en variëteiten zoals U. carpinifolia. U. carpi
lliJo/ia var"Variegata". U. allgustifolia en U. diversifo/ia. Sommige soorten werden
beschreven en later weer weggelaten (vb. U. angustifo/ia). De systematiek werd
er zo complex door dat de determinatie van olmen uitsluitend aan specialisten
kon overgelaten worden. Meer en meer groeit de idee dat de grote vormenrijk
dom binnen de veldiepen eerder toe te schrijven is aan hybridisatie dan aan het
voorkomen van verschillende "zuivere" soorten. Binnen de grote groep zouden
duidelijk herkenbare natuurlijke groepen ondergebracht kunnen worden in
ondersoorten. Dit is ook de gedachtengang die wordt gevolgd door de Engelse
taxonome Jane Armstrong (1996). Zij is momenteel bezig met de hele taxono
mie opnieuw te bekijken en een nieuwe classificatie uit te werken. Hierbij stelt
zij voor het geslacht Ulmus in te delen in twee grote groepen: één groep omvat
alle olmen met grote bladeren, bloemhoofdjes en vruchten, de andere groep
omvat kleinbladige olmen met kleine bloemhoofdjes en vruchten. In de eerste
groep worden de volgende soorten geplaatst: U. g/abra. U. vegeta (beschreven
door Melville maar later door hemzelf in twijfel getrokken) en U. x hollalldica.
Bij de kleinbladige olmen plaatst zij U. minor, U. coritalla (Melville in Heybroek,
1976) en U. p/otii. Binnen deze laatste groep wordt nog een verdere opdeling
gemaakt; deze met smalle kleine bladeren, geplaatst onder U. minor en deze met
brede kleine bladeren onder U. coritana en U. procera. Bij deze classificatie
wordt niet enkel rekening gehouden met bladvorm en -grootte, bloei en vruch
ten maar ook boomvorm, takken en schorsstructuur. Ook DNA-technieken
worden toegepast.
Tabel 4 situeert de Europese olmen binnen het geslacht Ulmus.

EeTJE

Blephrocarpus

Ulmus

SERIE SOORT

laevis

elliptica
Euglabrae C. Schn. glabra Huds.

Nitentes C. Schri. carpinifolia
(=minor)

procera

VOORKOMEN

Europa, voor België; rivierdalen,
bos op alluvium, op mergel, Z ravijnbossen
z in Maasdistr., zz Brab. distr. en Ardens
distrikt, soms aangeplant
Europa (Kaukasus)
Europa,. voor België; ravijn- en helJingbossen,
bij voorkeur op noordheUing
vz in Maasdistr (rivierdalen), Ard. , Loth, Brab
Europa m.n. voor België: kolonisatie van
verlaten terreinen, soms ook in bossen
VA-VZ, Brab., Maasdistr., Loth. zz Kempen, Ard.
Europa

Siluering van Europese olmen binnen hel geslacht Ulmus (Heybroek, 1976). Voorkomen in België volgens De
Langhe et al (1989), z = zeldzaam, vz = vrij zeldzaam, zz =zeer zeldzaam, VA = vrij algemee!1'

1. 3. Hybridisatie en het vervagen van soorten

Met uitzondering van U. /aevis vormen alle Europese olmen talrijke hybriden.
De hybriden blijken allen fertiel te zijn zodat meervoudige hybriden gevormd
worden. Strikt genomen is de afkomst van een hybride dus nooit vast te stellen
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1 I De benamingen

'iep' en 'olm'

betekenen hetzelfde

en worden door

elkaar gebruikt.

'Iep' werd in onze

regio al tijdens de

Middeleeuwen

verdrongen door de

op een Romaanse

stam teruggaande

benaming 'olm'

(Tack et al, 1993).

met behulp van morfologische kenmerken, daar niet kan nagegaan worden of
er misschien nog een soort deel aan heeft, waarvan de invloed niet direct merk
baar is. Hiernaast moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat
een bastaard van twee soorten kenmerken gaat vertonen die afkomstig schijnen
van een derde soort (Touw, 1963).
Volgens de Engelse botanicus Melville (in de Langhe et al, 1989) zijn vrijwel alle
Europese iepen' van de groep van U. minor secundaire of tertiaire bastaarden
van de drie volgende soorten: U. carpinifolia (een enge omschrijving van de
Veldiep waarbij slechts weinig variabiliteit binnen de soort wordt toegelaten en
waarbij geen hybriden zijn begrepen (* u. minor)) , U. plottii en U. glabra.
Hybridisatie zou in een ongestoorde natuur geen grote rol spelen (Heybroek,
1976). Elke soort heeft zijn eigen typerende standplaats, en blijft daar over het
algemeen in zuivere, ongestoorde vorm.aanwezig (Anderson 1949 in Heybroek,
1976). Door talrijke ingrepen van de mens werden nieuwe standplaatsen
gecreëerd en werden natuurlijke barrières die zuivere soorten scheiden, weg
gewerkt. Anderson heeft aa'ngetoond dat juist in deze verstoorde gebieden veel
sterkere hybridisatie tussen soorten optreedt (Heybroek, 1976).
In Vlaanderen kunnen volgende hybriden verwacht worden: U. x hollandica
(U. glabra x U. carpinifolia), U. carpinifolia x U. glabra x U. plotii (volgens Touw
(1963) zeer algemeen in België), U. carpinifolia x U. plotii en, Uglabra x U. plotii.
Om het geheel toch wat overzichtelijk te maken en om de determinatie ook
voor niet-taxonomen mogelijk te maken, wordt er voorgesteld om de grote
vormenrijkdom van de veldiepen samen te vatten onder de "soort" U. minor
Mill., sensu Iata. De~e groep bevat dan eveneens U. procera en de hierboven ver
melde hybriden. Eventueel kan binnen deze groep nog een onders.cheid worden
gemaakt tussen hybriden die meer naar de bergiep aanleun~n (deze krijgen dan
bijvoorbeeld de notatie 'Gm') en deze die meer naar de zuivere veldiepen aan
leunen (notatie 'Mg'). Deze notatie wordt momenteel ook gebruikt in een
Europees olmenproject dat werd opgestart in januari 1997.

1. 4. De determinatie

De determinatie gebeurt hoofdzakelijk op basis van vegetatieve kenmerken, die
voornamelijk worden geleverd door de bladeren, die zeer variabel zijn, ook bin
nen één individu. .De bladeren van de lange loten, de stamloten en de wortelop
slag gelijken bij de verschillende soorten sterk op elkaar en zijn bij determinatie
vrijwel niet bruikbaar. Ze zijn meestal groter, maar soms wel eens kleiner dan
de bladeren van de kortloten en ze zijn steeas ruw behaard (Touw, 1963):
Volgens Melville (in Touw, 1963) worden de bladkenmerken het beste bestu
deerd op kortloten van volwassen kroontakken. Ook aan een kortlot is de blad
variatie zeer groot. De proximale bladeren van verschillende soorten vertonen
veel overeenkomst. Melville beschouwt het voorlaatste (subdistale) blad als het
meest gedifferentieerde en de door hem gebruikte bladkenmerken hebben
vooral betrekking op dit blad. De variabiliteit van deze bladeren binnen één
soort is gering.
Buiten de bladeren worden ook de grootte van de vruchten, de positie van het
zaad in de vrucht, de beharing van jonge twijgen, het al dan niet voorkomen
van wortelscheuten en stamuitlopers ofkurkvorming bij de determinatie in
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TABEL 5

beschouwing genomen. In tabel 5 wordt gepoogd een zeer summier overzicht te
geven van de voornaamste verschillen tussen U. g/abra en U. minor.

natuurlijke standplaats

blad

vrucht

kurkvleugels
wortelopslag

U. GLABRA HUOS. (BERGIEP)

ravijn- en hellingbossen.
vochtige standplaats

- groot, boven zeer ruw behaard,
onder geheel behaard. vooral
op de nerven .

voet zeer scheef, wigvormig
geoord. oortje de bladsteel
bedekkend

- meestal sterk toegespitst. soms
met 3 tipjes
groter dan 2 cm
nootje midden samara

afwezig
afwezig

U. MINOR MILL. SENSU LATO (VELOIEP)

verlaten terreinen, wegbermen, in de
vlakte en aan de voet van hellingen,
op rijke, vochtige gronden tot droge
kalkgronden
- klein. bovenzijde vrijwel kaal. onder in

nerfoksels behaard
- voet zeer scheef, soms geoord. oortje

ni~t over bladsteel

- kleiner dan 2 cm
- nootje top samara
soms aanwezig
soms aanwezig

Sumier overzicht van de belangrijkste verschillen tussen U. glabra Huds en U. minor Mill, sensu Iata.

1. 5. Verwarrende nomenclatuur

Dat het inderdaad moeilijk is inzicht te krijgen in de vormenrijkdom van de
olmen blijkt uit de nomenclatuur. Linneaus heeft drie olmen beschreven:
U/mus pum;/a uit Azië, U. Qlller;cana uit N. Amerika en U. campestr;s uit Europa
(in Amstrong, 1996). Hij leefde in de overtuiging dat de Europese iepen alle
maal tot zijn soort U. campestris behoorden (Heybroek. 1976). Het gevolg was
dat botanici in de verschillende landen de naam U. campestr;s gingen gebruiken
voor de bij hen meest voorkomende olm. Voor Scandinavië, Linneaus' thuis
land, was dat de Bergiep (de Veldiep komt er van nature weinig voor); in
Midden-Europa werd vooral de Veldiep begrepen onder U: campestr;s, in
Engeland werd deze naam gebruikt voor de Engelse veldiep, de vorm die nu
U. procera Sa/;sb. genoemd wordt. De regels van de nomenclatuur laten toe. dat
een naam, als hij door verschillende botanici voor geheel verschillende soorten
gebruikt is, en zodoende een voortdurende bron van verwarring is geworden,
voorgedragen kan worden als een nomen ambigu urn, waarmee hij ongeldig
wordt. Melville (1938 in Heybroek, 1976) heeft dit gedaan met de naam U. calll
pestr;s. Toch werd die naam nog verder gebruikt. Mogelijk komt het door de
verwarring die de naam U. campestr;s heeft voortgebracht, dat velen zowel in
Engeland als op het continent menen dat U. procera een synoniem is van
U. call7pestr;s. Hierdoor verwarren sommigen de in Vlaanderen algemene Veld
iep (U. minor) nog Steeds met de Engelse veldiep (U. procera).
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-,
ULMUS MINOR MILL.

GLADDE IEP, VELD IEP

U. glabra Mil!

(Gladde veldiep)

= U. carpinifolia Gled.

U. carpinifolia Gled.

= U. campestris L. .

= U. foliacea Schn.

= U. g1abra Mill.

= U. minor Mil!.

= U. nitens Mnch.

U. minor Mill

= U. campestris auct. non L.

= U. vulgaris PaUas

U. carpinifolia Gled Richens

(Veld iep, Gladde iep)

U. minor Mil!.

• (Veldiep, Gladbladige iep)

= U. carpinifolia Gled.

= U. campestris L.p.p

= U. glabra Mil!.

=U. coritana Melville

= U. foliacea Schneiçd.

= U. nitens Moench

TABEL 6

AUTEUR ULMUS GLABRA HUDS. ULMUS PROCERA SALISB.

RU>VEIEP,BERGIEP ENGELSE IEP

Houtzagers U. scabra'Mil!. U. campestris Mil!.

(1938) (Ruwe iep, Bergiep) (Gewone veldiep)

=U g1abra Huds. =U. procera Salisb.

Boom U. glabra Huds. U. procera Salisb.

(1982) (Bergiep) (Engelse veldiep)

=U. scabra Mil!. =U. campestris L. p.p.

=U. montana Stok.

De Langhe et al U. glabra Huds.

(1988) (Ruwe iep)

=U. scabra Mil!.

=U. montana With.

Godet U. glabra Huds.

(1989) emend. Moss

(Ruwe iep, Bergiep)

Boeijink et al U. glabra Huds. U. procera Salisb.

(199 2 ) (Bergiep, Ruwe iep) (Engelse veldiep)

=U. scabra Mil!. =U. campestris L.p.p.

=U. montana Stok. =U. campestris Mil!.

=U. montana Smith =U. surculosa var

=U. campestris L. p.p. latifolia Stokes

Nomenclatuur van U. glabra, U. procera en U. minor volgens enkele flora's

1. 6. Ecologische standplaatsvereisten

De Veldiep (U. minor Mill., sensu Iata) hoort van nature thuis in de boomlaag
van het Elzen-Olmen-Essenbos ofhet Essen-Iepenbos (Ulmo-fraxinetum)
(Rogister, 1985). Dit vegetatietype is vooral aanwezig langs rivieren met traag
stromend water en met regelmatig debiet (Demer, DijIe, Ijse, Gete, himburgse
Maas en hun talrijke bijrivieren). Het is een rivieroeverbos (hardhoutooibos)
van de valleien met oud profiel in de zandleemstreek en in de leemstreek. Het
ontsnapt aan de zomeroverstromingen. De boomlaag van deze plantengemeen
schap wordt gedomineerd door de Gewone es, terwijl Veldiep, Zwarte els,
Zomereik en Gewone esdoorn codominant zijn (Rogister, 1985). Deze groei
piaatsen zijn eveneens geschikt voor populieraanplantingen, dit is dan ook één
van de redenen voor het verdwijnen van de natuurlijke standplaatsen voor de
Veldolm.
De Bergiep (U. glabra Huds.) heeft zijn natuurlijke standplaats in ravijnbossen
op beschaduwde, steile hellingen. Samen met Gewone esdoorn maakt de
Bergolm de boomlaag uit van het Ulmo-Aceretum op zure bodem. Ook in
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ravijnbos in kalkrijke gebieden voelt de bergiep zich thui . In het Tilio-acere
turn vormt de Bergiep de boomlaag samen met de Gewone es, Gewone esdoorn
en Grootbladige linde (De Blust et al. 1985).
De Steeliep (U. laevis Pall.) behoort tot het mesotroofelzen-essenbos (Stellario
A1netum). De natuurlijke standplaats van de Steeliep bevindt zich langs snel
stromende rivieren in Hoog-België (De Blust et al, 1985).

1. 7. De olmenziekte

Er zijn aanwijzingen gevonden in de literatuur dat de olmenziekte reeds vóór
de jaren 1860 in België de kop opstak. Sindsdien heeft de ziekte verschillende
opflakkeringen gekend. De olm, vroeger een algemeen voorkomende boom, is
nu voornamelijk slechts terug te vinden onder vorm van terug opschietende
laanbomen, als parkboom en hier en daar nog in bosverband in de struiklaag of
onderetage. De achteruitgang van deze inheemse boomsoort is te wijten aan de
schimmel Ophiostoma novo-ulmi (behorende tot de klasse van de Ascomyceten
(subklasse Pyromycetes) en de familie van de Ophiostomataceae). De versprei
ding van o. novo-ulmi kan gebeuren via wortelcontact of door middel van spo
ren die overgedragen worden door schorskevers nl. de Grote en de Kleine iepe
spintkever "(resp. Scolytus scolytus en Scolytus multistriatus). De olmen zijn het
meest gevoelig voor infectie van mei tot augustus. Jonge iepespintkevers, al dan
niet besmet met sporen van de schimmel, vliegen dan uit op zoek naar gezonde
olmen om er zich met floëemsap uit twee- à driejarige twijgen te voeden. Via de
wraatwonden kunnen ze de olm infecteren, de schimmel kan zo de xyleemve
zels bereiken (rijpingsvraat). Vrij snel na infectie worden de eerste symptomen
van de ziekte zichtbaar: eerst verwelken enkele takken bovenaan in de kroon
gevolgd door verkleuring van de bladeren en vroegtijdig bladverlies. Later zet
de verwellcing zich door over heel de kroon en meestal sterft de boom nog in
hetzelfde seizoen af. Het is mogelijk dat een geïnfecteerde olm zich herstelt en
de ziekte overleeft. Dit is enkel het geval indien het een minder agressieve vorm
van de schimmel betreft, nl. Ophiostollla ulmi (vroeger werden de niet agres
sieve en de agressieve vorm als twee ondersoorten beschouwd van de soort
0. ulmi, maar in 1991 herklassificeerde Brasier de agressieve vorm onder de
nieuwe soortnaam O. novo- ulmi). Een afstervende of dode olm is een ideale
broedplaats voor volwassen iepespintkevers. Deze vreten typische broedgangen
in de schors waarin ze op regelmatige afstanden hun eitjes leggen. De schimmel
brengt het grootste deel van zijn leven door als saprofyt in de schors. Daar pro
duceert hij ook massaal vruchtlichamen en sporen. Wanneer de nieuwe gene
ratie kevers in de lente en de zomer uitvliegt, dragen 60 tot 90% van de kevers
sporeninoculum met zich mee. Deze gaan op zoek naar water en voedingsstof
fen in jonge twijgen en kunnen zo opnieuw een gezonde olm infecteren·.
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FIGUUR 1

Levenscyclus van pathogeen en vectorkever.

Het is te verwachten dat er bij in situ en voornamelijk ex situ behoud van de
olm zich problemen zullen voordoen door de nog steeds frequent voorkomen
de olmenziekte. Het aanleggen van bestanden met een genetische collectie zal
de iepespintkever massaal aantrekken. Een mogelijke oplossing hiervoor is de
olmencollectie te bewaren onder de vorm van een kortgehouden haag.
Dergelijke hagen zijn niet attractief voor de kevers en de olmen zullen pro
bleemloos elk jaar weer opschieten.
Voor de in situ conservatie zal C1eDverleving grotendeels afhangen van de maat
regelen die worden getroffen om zieke olmen in de omgeving te verwijderen en
te verbranden (KB, november 1987 '). Over de uitvoering van het KB van
november 1987 gebeurt er echter geen controle zodat er zo goed als geen
inspanningen worden gedaan om zieke bomen te verwijderen.

A, Schorsfase. Op het einde van de zomer en in de herfst maken volwassen vec
torkevers broedgroeven in de schors van verzwakte olmen (1). Later maken de
keverlarven secundaire groeven (2) waarin O.novo- ulmi vruchtlichamen pro
duceert (3). B, Transmissiefase. In de lente en de zomer vliegt een nieuwe gene
ratie vectorkevers uit, inoculum van O. novo-ulmi meedragend (4). c, Korte
saprofytische fase. Deze nieuwe generatie vectorkevers voedt zich met schors uit
de oksels van jonge twijgen van gezonde olmen (5). D, Xyleemfase. O. novo
ulmi infecteert het xyleemweefsel met verwellcingsverschijnselen als gevolg
(Brasier, 1986 a). •2 I KB van november

1987, XVI Art. 58. 59;
Maatregelen ter bestrij

ding van de iepeziekte

(Ceratocystis u/mi

(I3uislll.) C. Morenu).

Art 58. Ieder verant

woordelijke is verplicht

zijn iepen te onder

zoeken op aanwezig

heid van schorskevers

(Sm/ytus 1-'. ofSco/ytlls

I1II1/tistrintlls Mnrs/J) en

van iepeziekte. Indien

op deze iepen de aan

wezigheid van schors-kevers of symptomen van de iepeziekte worden vastgesteld, moeten

ze, hetzij geveld en ontschorst, hetzij behandeld worden volgens de richtlijnen van de

Dienst. Art. 59. De schors, takken alsook al het hout dat niet vóldoende kon ontschorst

worden en afkomstig is van bomen, geveld overeenkomstig de bepalingen van artikel 58

moeten zonder verwijl verbrand worden.
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1. 8. Inventarisatie van autochtone populaties en relictindividuen

Als doel van de inventarisatie wordt in eerste instantie vooropgesteld een idee
te krijgen over de omvang, het voorkomen, de vitaliteit, de samenstelling en de
variabiliteit van de olmenpopulatie in Vlaanderen. Deze kennis is noodzakelijk
om te kunnen overgaan tot het eigenlijke behoud (zowel in situ als ex situ) om
zo de toenemende gelletische verarming van de soort tegen te gaan. De doel
stellingen kunnen als volgt worden samengevat:
- lokaliseren en inventariseren van vermoedelijk autochtone populaties en

relictindividuen;
- kennis verwerven i.v.m. vermeerderingstechnieken;
- uitbouwen van een ex situ collectie, representatief voor de Vlaamse olmen-

populatie;
- pathologische, morfologische en genetische karakterisatie van de ex situ col

lectie;
- in situ conservatie van de bedreigde populaties;
- opstellen van richtlijnen naar het bosbeheer toe i.v.m. in situ behoud en de

toepassingsmogelijkheden van de olm (bodemverbeteraar, bijdrage tot sta
biele, diverse, structuurrijke bosecosystemen, ... ).

Hieronder wordt een lijst weergegeven van de locaties die werden gemeld naar
aanleiding van een rondvraag. Het gaat hier niet steeds om autochtone olmen.

TABEL7

PROVINCIE

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

Amwerpen
Allfwerpen
Antwerpell
Amwerpell
Antwerpen
41lfwerpell
Allfwerpell
Vlaams-Brabant

V/aallls-/Jmballt
VltltlIll5-/Jmballt
V/anllls-/Jmballt
V/aallls-/Jmballt
l'1aallls-/Jrabant
Limburg

Limburg

Limburg

Lilllburg
Lilllburg

GEMEENTE

Aardenburg (Nt)

Willebroek

Laakdal (Eindhout)

Oud-Turnhout

Olen
Lille (poeder/ee)
Geel
Geel
Hulsthout

Kaster/ee (Tielell)
Kaster/ee (Ossegoor)
Lippelo

Halle
Hoeilaart
Ten'uren
Sint-Genesius-Uode
Bierbeek
Alken

Eksel

Hamont-Achel

HOl/thalen-Helchterell
's Herenelderen

STANDPLAATS

grote baan naar Sluis
boswachterswoning

struiketage populierenbos

privébos

weide in Ol/de houtkant van zomereik
terp, schaarhout
langs baan Kaster/ee-Geel, langs kleine Nete
park familie Dierckx de Caster/é
'oud' bos

oel'er Grote Kaliebeek
provinciaal domein 'Hoge Mouw'
Bos van Lippelo

Hallerbos
bosranden Zoniëll
bosrand Zoniën
Zoniëll
Meerdaalwoud "De Dauw"
kluisbos

höutwaJ

Achelse Kluis

Ter Dolen
Kasteelpark s'Herenelderen
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Limbl/rg
Limbl/rg
Limburg
Limburg
Limburg
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
005t- Vlaanderen
Oost-Vlaanderçn
Oost-Vlaanderen
005t- Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oosl- Vlaallflerell
Oosl- Vlcwl/deren .
Oost-Vlaanderen

Oosl- Vlaanderen
Oost- Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
\Vest- Vlaanderen
\Vest- Vlaanderell
\Vest-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen

\Vesl.-Vlaanderen
West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Luik
Luik
Luik
Luik

Locaties van olm

Wimmertingen
Maasmechelen
Hasselt
Sluizen
Vliermaal
St-Laureins
Assenede
Buggenhout
Ronse
Lokeren
Ronse (Louise-Marie)

Twee-Ackren
Voorde
Controde
Mariakerke
St.-Denijs Wevelgem

Sint-Lievens-Houtem
Oosterze1e
Wachtebeke
Heuvelland (Kemme1)
Heuvelland (Westouter)
De Panne
Ichtegem (Torhout)

Tielt-Wingene
Ruislede
Ruislede

Woumen

Fumal
Wanzé
Maffe/Somme-Leuze
Kelmis

Kasteel van Wimmertingen
Langs Maas
Luikerstraat
holle weg
oude holle weg
dijk/meetjeslands krekengebied
dijk/meetjeslands krekengebied

Buggenhoutbos
Bois foly
Molsbroek

Muziekbos
pompstation
veldweg
Aelmoeseneiebos
restant bos(park)
privébosje
struiketage populierenbos
solitair (tuin)

Warandeparkl bosrand
domeinbos Hel/egat
Calmeynbos
Wijnendaelebos

Walenbos en omgeving
Vortebossen
Slangebossen

De Blankaart

opslag in wegberm
langs rivier Mehainge
laanbeplanting
solitair in weide

Deze lijst is echter niet volledig wegens het voortdurend binnenkomen van
meldingen. Een up-to-date lijst ligt ter inzage op het IBW. Slechts een klein aan
tal locaties konden bezocht worden (schuin gedrukt).

Op verschillende bezochte locaties zijn "populaties" gevonden waarbij in eerste
instantie wordt vermoed dat ze inheems zijn en die daarom zeker verder opge
volgd worden. Hierbij behoren de zeer oude steeliepstoven in de Vortebossen te
Ruislede (geschat op 300 jaar), de veldolm in de houtwal van Zomereik te alen
(omtrek 282 cm), de veldolmen (omtrek tot 189 cm) in het domein van de
familie Dierckx de Casterlé te Geel, de bergolmen en de veldolmen aan de rand
van het Zoniënwoud aan de Groenendaalsesteenweg, de oude olmenstoof in
een holle weg aan het Hallerbos (voor café 't Kriekske), de veldolmen uit het
Gontrodebos en uit Bois Joly, de oude olmenstoof in een holle weg te Vliermaal
(Limburg), de steeliep te Kelmis en de olmen die voorkomen in de vermoede-
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lijk oude haag rond het Warandepark te Kemmel. Langs de baan "Maffe-Le
Gros Chêne" te Luik bevinden zich een elftal mooie olmen met een omtrek
tussen de 2 à 3 meter. In dezelfde streek zijn nog verschillende dergelijke laan
beplantingen terug te vinden (N63, te Somme-Leuze, N983 te Gros Chêne).
Niettegenstaande het duidelijk is dat het hier om aanplantingen gaat, zijn deze
olmen toch interessant vanwege hun dimensie en hun mogelijk hogere resisten
tie t.o.V. de olmenziekte.

Verder dient opgemerkt te worden dat er zes verschillende meldingen binnen
kwamen van een standplaats steeliepen (Tervuren, De Haan, Lippelo,
Ruiselede, Oud-Turnhout, Kelmis). Zoals hoger vermeld, bestaat er nog twijfel
over het inheems karakter van deze soort.

1. 9. Vermenigvuldigen van autochtone populaties

Vooraleer gestart wordt met de ex situ bewaring van waardevolle (relict)popu
laties moeten betrouwbare vermeerderingstechnieken voor handen zijn.
Gedurende mei-juni 1995 werd het vermenigvuldigen van olm via groenstekken
uitgeprobeerd. De methode werd in het voorjaar 1996 verder op punt gesteld.
Vermeerderen via groenstekken bleek ·dit jaar goed te lukken niettegenstaande
de slechte resultaten van 1995, zeer waarschijnlijk te wijten aan de abnormaal
hoge temperaturen tijdens de zomer. Er werd dit jaar eveneens ervaring opge
daan i.v.m. vermenigvuldigen via zaad. Hier blijkt het tijdstip van oogst zeer
kort te zijn. De bevindingen worden hieronder weergegeven en getoetst aan de
literatuur hieromtrent.

Vegetatieve vermeerdering via groenstekken

Gedurende juni en begin juli werd in 18 gemeenten, verspreid over 5 provincies
stekrnateriaal van olmen verzameld. De voorkeur ging uit naar olmen die voor
kwamen in bosverband (liefst 'oude' bossen) en waarbij een grote kans bestaat
dat ze niet waren aangeplant en wel tot de van nature voorkomende olmenpop
ulatie behoren. Er werd evenwel ook materiaal verzameld van oude solitaire
bomen (Hulsthout, Olen). Opslag van laanbomen werd in eerste instantie bui
ten beschouwing gelaten omdat het hier meestal gaat om Hollandse klonen
(geen autochtoon materiaal) of opslag van de gebruikte onderstam.

Het nemen van stekken gebeurt het best in juni en juli. Het stekrnateriaal mag
niet te houtig (moeilijke beworteling) en ook niet te zacht (snellere rotting)
zijn. Ulmus glabra (bergolm) geeft grotere groeischeuten en bijgevolg meer
stekrnateriaal dan Ulmus minor (veldolm). De stekken werden vochtig en koel
bewaard in plastic zakken. Na het verzamelen van het stekrnateriaal werd
meestal onmiddellijk overgegaan tot het stekken en het plaatsen van de stekken
in een serre met benevelingsinstallatie. Het stekrnateriaal kon echter nog tot
twee dagen goed blijven wanneer vochtig en koel bewaard op 4° C. Na behan
deling met groeihormoon rhizopon AA, werden de stekken in houten bakjes
geplaatst met een vochtig substraat van 1/3 fijn rijnzand gemengd met 2/3 turf.
Zand zorgt voor een goede water- en luchthuishouding en verhoogt op deze
manier op indirecte wijze de pH. Wanneer de turf wordt vervangen door
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potgrond wordt eveneens een goed resultaat verkregen. Een bemesting van
het stekrnengsel is af te raden aangezien een te hoge zoutconcentratie tot ver
branding kan leiden. De stekken werden onderaan afgesneden juist onder een
bladknop. Op deze plaats wordt het best callusvorming verkregen. Ook het ver
wonden aan de basis van de stek kan wortelvorming bevorderen. Of de top
scheut het best wordt verwijderd of niet is nog niet geheel duidelijk. De stekken
'hadden een lengte van 10 tot 15 cm. Onderaan werden de bladeren verwijderd.
Eén à twee bladeren werden aan de stek gelaten. Grote bladeren werden geredu
ceerd om het vochtverlies door verdamping te beperken. De stekken werden 3 à
4 cm diep in het stekrnengsel gestoken De stekken mogen elkaar niet raken. De
temperatuur in de nevelserre wordt best niet hoger dan 40°C. Indien de tempe
ratuur niet automatisch kan geregeld worden, kunnen de slaagkansen aanzien
lijk dalen bij een zeer warme zomer (cfr. zomer 1995). Nog belangrijker dan de
temperatuur is de relatieve luchtvochtigheid. Deze wordt best zo hoog mogelijk
gehouden (95'% of meer). Na vijf tot zes weken werden wortels gevormd en
kunnen de gelukte stekken verspeend worden.

In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de gestekte groenstekken. De stek
ken werden in eerste instantie verzameld met als doel een stekrnethode op punt
te stellen. Om praktische redenen zijn ze niet steeds genomen van olmen uit
oude bossen. Dit is o.a. het geval voor de olmen uit het Calmeynbos van
Adinkerke (aangeplant vanaf 1903) en park Groenenberg te Gaasbeek. Over de
standplaats van de andere bomen waarvan stekrnateriaal genomen is, is nog
verder (historisch) onderzoek gewenst. Op sommige standplaatsen werd van
verschillende individuen materiaal verzameld (Gontrode, Sint-Lievens
Houtem,... ). Aan de hand van DNA-analyse kan achteraf nagegaan worden hoe
groot de genetische variatie is tussen de olmen binnen één standplaats en wat
het aandeel van vegetatieve vermeerdering is (wortelopslag) binnen een popu
latie. Dit kan eveneens informatie geven over de aanwezigheid van aangeplante
Nederlandse klonen (Ux hollandica).
Uit de tabel blijkt dat het vermeerderen via groenstekken meestal vrij goede
resultaten geeft (tot 100% beworteling) maar toch sterk afhankelijk is van het
genotype (0% beworteling). Ook het uitgangsmateriaal bepaalt de slaagkansen.
Zoals hoger vermeld leveren de jonge twijgen van U glabra en hybriden die
duidelijk kenmerken van U glabra vertonen, beter stekmateriaal. De derde
belangrijke factor naast het genotype en het uitgangsmateriaal, is de tempera
tuur in de nevelserre die 40°C best niet overschrijdt. Vervolgens is een zeer hoge
relatieve luchtvochtigheid van zeer groo~ belang. Twee van hoger vermelde
factoren (uitgangsmateriaal en temperatuur) waren niet te beïnvloeden.
Na het wortelvormen werden de stekken verspeend in grotere potten. Het is
opmerkelijk dat tot 70% of meer van de bewortelde stekken nog ·verloren ging
na het verspenen. Hetzelfde fenorrieen deed zich dit jaar eveneens voor bij
groenstekken van populier. Dit fenomeen is algemeen bekend, de oorzaak is
echter niet duidelijk. Het aantal bewortelde stekken dat na verspenen nog ver
loren ging, was sterk afhankelijk van het genotype.
Tabel 8 geeft een overzicht van de olmen vermeerderd via groenstek in 1996.
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TABEL 8

STEKNR. STANDPLAATS PROVo STEKN. GEST. VERSP. ~NT. AANT. % SOORT OMl'REK

STEK. VERSP. BEW. (CM)

Poederlee Terp, aan rand Antw. 13/06 1).106 22107 21 12 57 U. minor? opslag

van bos en akker

Hulsthout solitair Antw. 13/06 13106 22107 20 16 80 400

Tielen-West Kalibeek, verste Antw. 1~/06 13/06 22107 20 10 50 U. mi/lor? 110

(grootste) exemplaar

Geel schaarhout/haag Antw. 08/07 10/07 09/08 20 15 U. mi/lor

(steenbergen)

Oud-Turnhout populierenbos met Antw. 8/07 10/07 9/08 J7 29

olm in onderetage

Westerloo schaarhout Antw. 8/07 10/07 9/08 10 4 40 U. minor?

(zwarte heide)

Kasterlee solitair in park Antw. 8/07 10/07 9/08 U. /I/Ïnor 189

(Dierckx zw)

Kasterlee langs Turnhoutse- Antw. 8/07 10/07 9/08 4 U. mil/or? opslag

(Dierckx zo) steenweg

Kasterlee langs kleine Nete, Antw. 8t07 10/07 9/08 21 14 U. minor?

(Dierckx NW) domein Dierckx

de Kasterlee

Herentals park solitair in park (cv?)Antw. 8/07 10/07 2/09 20 0 0

DIen solitair, in weide Anfw. 25/07

(wortelopslag! )

Langendonk A langs kleine Nete Antw. 23/07 24107 13 53

Langendonk B langs kleine Nete Antw. 23/07 24/07 13

Vlaams-Brabant park Groenendaal Vl. Brab. 2107 3107 9/08 20 14 70 U. minor? opslag

Vlaams-Brabant park Groenendaal VI. Brab. 2107 3107 . 9/08 9 56 U. minor? opslag

V1aams-Brabant park Groenendaal VI. Brab. 2107 3107 9/08 13 12 92 U.minor? opslag

V1aams-Brabant park Groenendaal Vl. Brab. 2107 3107 9/08 16 15 94 U. minor? opslag

V1aams-Brabant park Groenendaal Vl. Brab. 2107 3107 9/08 13 6 46 U. minor? opslag

Vlaams-Brabant spoorwegberm VI. Brab. 2107 3107 9/08 13 4 31 U. glabra opslag

station Groenendaal

V1aams-Brabant bosrand Zoniën. VI. Brab. 2107 3107 9/08 15 7 47 U. glabra opslag

nabij station

Groenendaal

Vlaams-Brabant bosrand Zoniën. VI. Brab. 2107 3/07 9/08 12 4 33 U.minor opslag

Kerrenberg

Vlaams-Brabant bosrand VI. Brab. 2107 3/07 9/08 15 4 27 U.laevis

Kapucijnenbos

:vIaams-Brabant bosrand VI. Brab. 2107 3/07 9/08 18 28 U.laevis

Kapucijnenbos

~laams-Brabant tramhalte VI. Brab. 2107 3107 9/08 17 8 47 U. glabra 108.58

Tervurenlaan

~Iiermaal holle weg, Limb. 3/07 3/07 9/08 20 7 35 U.glabra opslag

oude stoof
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TABEL 8 (VERVOLG)

STEKNR. STANDPLAATS PROVo STEKN. GEST. VERSP. AANT. AANT. % SOORT OMTREK

STEK. VERSP. aEW. (CM)

Gontrode 1 Gontrodebos, O.-Vl. 20/06 20/06 22/07 20 18 90 U. minor?
rand bos tegenover

labo bosbouw.

Gontrode 2 Gontrodebos, O.-Vl. 20/06 20/06 22/07 20 17 85 U. minor? opslag

rand bos

Gonrtrode 3 Gontrodebos, O.-Vl. 20/06 20/06 22/07 20 20 100 U. minor? opslag

rand bos

Sint-Lievens- Cothemstraat, 0.-VI.20/06 20/06 23/07 18 16 89 U. laevis opslag

Houtem1 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 18 8 44 U. minor? 52

Houtem 2 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. • 20/06 20/06 23/07 20 17 85 U. glabra? 26

Houtem3 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 20 16 80 U. glabra? opslag

Houtem 4 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 19 11 58 U. glabra? 58

Houtem 5 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, G.-Vl. 20/06 20/06 23/07 18 12 67 U. glabra? 67

Houtem 6 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, . O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 20 10 50 U. glallra? opslag

Houtem 7 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 19 15 79 U. ginbra? opslag

Houtem 8 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 20 15 75 U. millor? opslag

Houtem 9 onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 20 8 40 U.laevis 70
HouteJ11IO onder populier

Sint-Lievens- Cothemstraat, O.-Vl. 20/06 20/06 23/07 21 11 52 U. laevis 30

Houtem 11 onder populier

Mariakerke 1 restant van oud O.-Vl. 26/06 26/06 23/07 21 20 95 U. minor' opslag

park ofbos

Mariakerke 2 restant van oud O.-Vl. 26/06 26/06 23/07 20 17 85 U. minor? opslag

park ofbos

Mariakerke 3 restant van oud O.-Vl. 26/06 26/06 23/07 21 20 95 U. minor' opslag

park of bos

Marinkerke 4 restant van oud O.-Vl. 26/06 26/06 23/07 20 17 85 U. minor? opslag

park of bos

Oosterzele solitair, tuin notaris 0.-VI. 4/07 4/07 9-AUG 12 3 25
Kemmel Warandepark W.-Vl. 8/07 HY07 9/08 15 6 40 U. millor?
(Wnrnnde 2)

Kemmel Wnrandepark W.-Vl. 9/07 HY07 2/09 19 U. minor? ±65
(Wnr:lnde 3) .

Kel11J11el Warandepark W.-Vl. 9/07 10107 2/09 12 25 U. glal"n?
(Warande 4)
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TABEL 8 (VERVOLG)

TEKNR. STANDPLAATS PROVo STEKN. GEST. VERSP. AANT. AANT. 0/0 SOORT OMTREK

STEK. VERSP. BEW. (CM)

Kemmel Warandepark W.-Vl. 9/07 HY07 2109 11 11 100 U. //lil/or? ±80
(Warande 5)

Kemmel Warandepark W.-Vl. 9/07 HY07 2109 12 2 17
(Warande 6)

Montelberg Lettingsstr 39 W.-Vl. 9/07 10/07 2109 16 3 19
(Heuvelland 7)

Adinkerke Calmeynbos, W.-VI. 9/07 10/07 2109 16 0 0 U. laevisof
(De Panne 8) Kerkstraat a//lericana?
Adinkerke Calmeynbos, W.-VI. 9"07 10/07 2109 U. glabra? opslag
(De Panne 9) Kerkstraat

Klemskerke 2 Duinbos W.-VI. 22/05 22/05 10/07 2 U. minor 79
(zeker aangeplant)

Groenstekken olm 1996. Achtereenvolgens weergegeven; herkomst, standplaats, provincie, datum stekname, datum

stekken, datum verspenen, aantal gestekt, aantal verspeend, % beworteld, soort, omtrek.

Vermeerdering via zaad

De hoof~jes van de tweeslachtige bloemen komen rond februari-maart te oor
schijn, vóór de bladontluiking. In mei-juni verschijnen dan groene gevleugelde
nootjes, ook samara's genoemd. Voor het vermeerderen via zaad is het van
groot belang het zaad te oogsten als het fysiologisch rijp is (juni-juli). Bij fysio
logisch rijp zaad is het nootje uitgegroeid tot een klein bolletje, meestal zijn de
vruchtenvleugeltjes op dit moment reeds verkleurd van groen naar geel tot
geelbruin.

Van begin mei tot half juni 1996 werd gemiddeld tweemaal per week olmenzaad
verzameld op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Na het oogsten werd het
zaad direct uitgezaaid in buitenbakken in vochtige, losse grond en bedekt met
turf. In totaal werden enkele duizenden zaadjes uitgezaaid. Het zaad uitgezaaid
in mei kiemde niet, enkel het zaad verzameld en uitgezaaid in juni bracht zaai
lingen voort. Het kiemingspercentage verschilde sterk naargelang de moeder
boom. Uit ervaring blijkt dat het niet de kleur is die de rijpheid bepaald, niette
genstaande dit als belangrijkste criterium wordt weergegeven door sommige
auteurs (Dirr en Heuser, 1987). Wel de rijpheid of ontwikkelingsgraad van het
nOQtje is bepalend voor het kiemsucces. Bloeiende olmen dragen meestal mas
saal zaad. Een groot deel van het zaad is echter loos, in de vrucht is dan geen of
een sterk gereduceerd nootje aanwezig. Het percentage loos zaad is sterk afhan
kelijk van het genotype en kan oplopen tot 90%.

Het aantal bekomen zaailingen wordt hieronder weergegeven:
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TABEL 9

U. laevis Argonne

U.laevis Oud-Turnhout

Halle (olm 6)

Mol

Geel-Diercloc

Beschikbare zaailingen aan het (BW

1. 10. Voorstel tot strategie

152

139
32

40
16

.,

1. Grondige inventarisatie van autochtone populaties en relicten
Om een overzicht te krijgen i.v.m. de toestand van de inheemse olm en om
de genetische variabiliteit te behouden, is een verderzetting van de inventa
risatie en het opbouwen van een representatieve ex situ collectie een nood
zaak. Bij een grondige inventarisatie worden het best criteria vooropgesteld
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan olmen in bosverband en waarbij
opslag van laan- en parkbomen in eerste instantie buiten beschouwing wor
den gelaten. Het is eveneens handig om bij de inventarisatie te werken met
een invulformulier waarop eigenschappen van de boom (soort, aantal,
boom- of struikvorm, geslacht,...), standplaats (provincie, gehucht, coördi
naten, eigenaar,... ), bodem (topografie, textuur en structuur, hydrologie, ... )
enz. genoteerd kunnen worden. Deze formulieren vereenvoudigen de aan
maak van een databank. De bekomen gegevens kunnen aangevuld worden
met dia- offotomateriaal. Het aanleggen van een herbarium kan een hulp
middel zijn bij de determinatie van de geïnventariseerde individuen.

2. Uitbouwen van een representatieve ex situ basiscolIectie

]. De evaluatie en karakterisatie va/l de basiscollectie
Inzicht in de genetische diversiteit binnen en tussen populaties en soorten
kan verkregen worden aan de hand van DNA-fingerprints.
Een belangrijke karakterisatie van de individuen die deel uit maken van de
ex situ collectie is de mate van gevoeligheid t.o.v. de pathogeen O. /lovo-ulmi.
Aan de hand van artificiële infectieproeven (in vitro en/of in het veld) op de
ex situ collectie en enkele gevoelige en resistentere referentieklonen kan
informatie worden verkregen over de graad van resistentie van de nog voor
komende populaties.

4. Opstellen va/l richtlijnen /laar het bosbeheer toe i. v.m. in situ col1Servatie
en bepalen van de toepassingsmogelijkheden van de olm in onze Vlaamse
bossen (bodemverbeteraar, bijdrage tot stabiele, diverse, structurele'boseco
systemen,... ). Hi~rbij kunnen eventueel zaadbestanden van autochtoon
materiaal worden aangeduid of kunnen zaadbestanden aangelegd worden
met het oog op de productie van autochtoon plantsoen.

Verder onderzoek zal klaarheid brengen over de toestand van de olm in
Vlaanderen. Aan de hand van de bekomen resultaten kunnen bosbouwkundige
maatregelen worden opgesteld, waardoor deze inheemse boomsoort op een .
natuurlijk wijze langzamerhand weer zijn vroegere functie in het bos kan vervul-
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len en hierdoor kan bijdragen tot stabiele en diverse bosecosystemen. De beko
men resultaten kunnen eveneens als basis dienen voor veredelingsprogramma's.
Olmen zijn reeds eeuwenlang het onderwerp geweest van veredelingsprogram 
ma's, voornamelijk wegens hun fel begeerde duurzame hout. Er is nog steeds
een vraag naar resistente klonen. In verschillende landen o.a. in het Verenigd
Koninkrijk lopen onderzoeksprojecten omtrent genetische transformatie van
olm met als doel het verkrijgen van resistente klonen voor houtproductie. Niet
enkel voor hun ecologische en economische funktie is het behoud van de olm
van groot belang, ook als laan- en parkboom is deze soort zeer geschikt.

1. 11. Internationale samenwerkingsverbanden

In het kader van het E.G.-programma DG VI inzake instandhouding, karakteri
sering, verzameling en gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw
werd een projectvoorstel goedgekeurd waar een conservatieprogramma werd
uitgewerkt voor de inheemse olmen in Europa zijnde U. /aevis Pall., U. minor
Mill. sensu /ato en U. g/abra Huds. 9 partners, verspreid over heel Europa zijn
betrokken in dit project. De bestaande ex situ collecties van Frankrijk, België
(IBW), Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de nog uit te bouwen
collecties van Griekenland, Zweden en Portugal zullen meer dan 1000 geno
types vertegenwoordigen, representatief voor de genetische diversiteit van
inheemse olmenpopulaties in Europa. Deze ex situ collecties zullen gekarakteri
seerd worden aan de hand van isozymen, microsattelieten en qjDNA-merkers
waardoor er inzicht zal verkregen worden op het moleculair niveau omtrent de
biodiversiteit binnen de populatie en de geografische verspreiding van geno
typen. Verder zal de collectie ook geëvalueerd worden naar de gevoeligheid
t.o.v. de olmenziekte, op niveau van pathogeen en vector(kever). Dergelijke
proje'cten zijn noodzakelijk voor het behoud van de soort en maken conserva
tieprogramma's mogelijk waarbij de genetische diversiteit van een soort kan
geëvalueerd worden over een ruim geografisch gebied.

1. 12. Aansluitend onderzoek

Buiten de inventarisatie naar inheemse olmen, werden aan het !BW ook kunst
matige kruisingen uitgevoerd. De kruisingen U/mus japonica x U/mus x hoJlandi
ca 'Be/gica' en U/mus pumila x U/mus x hollandica 'Be/gica' brachten respectieve
lijk 94 en 16 zaailingen op. Voor dezehuisingen werd telkens een (relatief)
resistente moeder genomen en gekruist met de gevoelig geworden Hollandse
kloon 'Belgica'. Er wordt verwacht dat in het nakomelingschap zowel zeer
gevoelige als meer resistente individuen zullen zitten. Deze kruisingen hebben
tot doel uitgangsmateriaal te produceren om de opsporing van moleculaire
merkers (DNA-fragmenten gelegen in de buurt van het resistentiegen) voor
resistentie t.O.V. de pathogeen O. novo-u/mi in de toekomst mogelijk te maken.
Aan het IBN-DLO (Wageningen) werden gelijkaardige kruisingen uitgevoerd
eveneens met als doel merkers op te sporen voor resistentie t.o.v. de olmen
ziekte. In de toekomst zal dit onderzoek in samenwerking tussen beide insti
tuten (IBW en JBN-DW) verder worden gezet.
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1. 13. Besluit

De olm is nog geen zeldzaamheid geworden in de Vlaamse bossen. Ze zijn vöor
namelijk terug te vinden in de struiklaag en de onderetage waar ze een belang
rijke ecologische functie vervullen. De populaties zijn echter klein en bijgevolg
ook kwetsbaar; meestal bestaan ze slechts uit enkele individuen. Voor het
behoud van de soort en het herstel van zijn vroegere functie in het bos is het
noodzakelijk inzicht te krijgen in de huidige toestand. Dit vereist een grondige
inventarisatie in combinatie met het aanleggen van een representatieve ex situ
collectie van inheemse olmen voor verdere evaluatie en karakterisatie, in het bij
zonder voor gevoeligheid t.o.v. de olmenziekte. Deze ex situ conservatie is even
eens noodzakelijk voor het behoud van de genetische variabiliteit van de soort.

2. Mispel (Mespilus germanica 1.)

2 1. Oorsprong

FIGUUR 2

De Mispel is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidwest Azië en Zuidoost Europa.
(Weeda, 1985). De verspreiding in Europa gebeurde door de Grieken en de
Romeinen. In Noordwest-Europa was de Mispel zeker aanwezig in de 9de eeuw
na chr., want sedert 878 voerden de graven van Gelre in hun wapenschild 3
Mispelbloemen. (Weeda, 1985). Uit 820 is zelfs een "Mespilarium" bekend in
een kloostertuin van St. Gallen in Zwitserland (Maes, 1996). Figuur 2 geeft het

. wapenschild van Doetinchem weer (gedateerd rond 1500) waarvan het motief
mogelijk teruggaat op de wapens van de graven van Gelre. Strikt genomen is de
Mispel dus geen oorspronkelijk inheemse struik. De Langhe (1988) geeft de
Mispel aan als afkomstig uit voormalige culturen. In de lijst van inheemse en
ingeburgerde bomen en struiken in België (Pauwels, 1996), wordt de Mispel
vermeld als twijfelgeval tussen inheems en ingeburgerd in Vlaanderen.

Wapen van Doetinchem (Maes, 1996b)

2. 2. Voorkomen en ecologische standplaatsvereisten

Volgens Wildeman en Durant (1899), kwam de Mispel toen in verscheidene
streken voor: Ardennen, Kalkstreek, Zandleemstreek en Kempen. Er worden
geen vindplaatsen vermeld voor de provincies West Vlaanderen, Luxemburg,
Namen en Luik. Vooral in de provincie Brabant en Antwerpen werden nog
vindplaatsen opgegeven.
Wilde Mispels groeien in lichte loofbossen, aan bosranden en in heggen, op mati'g
vochthoudende, meestal kalkarme leemgronden en zandafzettingen van rivieren
en beken (Weeda, 1985). Ook in dichte bossen kan de Mispel zich handhaven,
maar hier komt de struik niet of nauwelijks tot bloei (Weeda, 1985; Maes, 1996).
Van der Werf (1991) vermeldt het voorkomen van Mispel in het Droog
Wintereiken-Beuken bos (SA met grote veldbies) en aan de randen van de ver
wante bosgemeenschap Veldbies-Beukenbos. Ook dit wijst erop dat Mispel een
struik is van vrij arme milieus. Volgens Maes (1996) komt Mispel ook voor in

(
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het Parelgras-Beukenbos en in het Eiken-Haagbeukenbos. Meestal komt hij als
solitair voor of in kleine populaties.

De Mispel is vooral gekend door de cultuurvari"ëteiten die als fruitboom en sier
struik in tuinen worden geplant; een Mispel in het bos is een zeldzaam beeld. In
Vlaanderen wordt de Mispel als vrij zeldzaam beschouwd (Pauwels, 1996). Hier
moet wel vermeld worden dat de Mispel zelden de struiklaag gedomineerd
heeft en dat de betrachting om Mispel in bossen te behouden en beschermen
geen streven naar grote populaties is. Grote populaties komen van nature wel
voor maar zijn eerder uitzonderlijk (Weeda, 1985).
Mispels zaaien slecht uit, hoewel de vruchten gegeten worden door verschillen
de zoogdieren en vogels (Maes, 1996). Verspreiding in nieuwe milieus komt
dan ook niet vaak voor, wat aan de basis ligt van het gebruik van Mispel als
indicatorsoort voor oud bos. In "De Bossen van Vlaanderen" (Tack et all, 1993)
wordt deze soort in de klasse "zwakke binding met oud bos" geplaatst. Mispel
werd aangetroffen in 37 van de 234 onderzochte bossen (Honnay en Hermy, in
druk). Verder onderzoek kent de Mispel een hogere waarde toe als indicator
soort en beschouwt Mispel als matig gebonden aan oud bos (Degroote en
Loeckx, 1996).

Naast de oude bossen, treffen we ook Mispels aan in hagen rond parken van
oude kasteel- en "landdomeinen en ook in oude hakhoutkanten. Het veelvuldig
optreden van hybridisaties met aangeplante cultuurvariëteiten leidt soms tot
verwarring met de wilde soort. Vooral de verwilderde exemplaren, die inter
mediaire kenmerken vertonen, kunnen moeilijk te onderscheiden zijn van de
wilde vormen en dit is zeker het geval indien ze voorkomen aan randen van
bossen of op standplaatsen die ooit bebost geweest zijn.

2. 3. Morfologie en onderscheid met gecultiveerde vormen

De morfologie is hier samengevat, op basis van verschillende auteurs (Weeda,
1985; Maes, 1996; De Langhe, 1988; Boeijink et all, 1992).

"De Mispel is een kleine struik of boom, tot maximum 6m hoog, met een brede
kroon en met een glanzende en gladde schors. De grote witte bloemen staan
afzonderlijk en verschijnen rond de eerste helft van mei; de bloei duurt soms
nog geen week. De bladeren zijn langwerpig elliptisch, toegespitst, kortgesteeld,
donkergroen en zacht behaard, de twijgen zijn wollig grijs behaard en de oude
re twijgdelen zijn vaak gedoomd. Het meest karakteristieke van deze struik zijn
de ronde pitvruchten, waarop. de kelkslippen een kroontje vormen. De bruin
groene tot bruine vrucht is vijfhokkig en bevat 2 tot 5 harde zaden. Deze vruch
ten zijn pas eetbaar als ze door vorst "beurs" geworden zijn, daarvoor zijn ze
hard en wrang.

De cultuurvormen wijken op verschillende punten af van deze beschrijving; een
schematische samenvatting wordt weergegeven in tabel 10. Aangezien vele cul
tuurvariëteite~ gekweekt werden voor de vruchten, zijn de grotere vruchten het
meest herkenbare verschilpunt. Het onderscheid wordt vaak gemaakt op basis
van grootte wat niet altijd even éénduidig is; de standplaats als indicator van
vermoedelijk autochtoon karakter betekent dus een zeer belangrijke aanvulling.
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TABEi.lO

WILDE MISPEL CULTUUR MISPEL 't'

Bladeren

Twijgen
Vruchten

donkergroen, 6 tot 14 cm lang en 3,5 cm breed

oudere twijgdelen gedoomd
3 cm lang, 2,5 cm diameter

groter
zelden gedoomd
groter

Morfologische verschillen tussen de wilde Mispel en de cultuurvariëteiten.

2. 4. lokalisatie van autochtone populaties en exemplaren

Reacties op rondvraag

Volgende locaties van vermoedelijk wilde Mispels werden gemeld:

TABEL II

PROVINCIE

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams- Brabant
Limburg

Limburg

Limburg
Limburg
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen

HOUTVESTERIJ

Antwerpen
Turnhout
Turnhout
Groenendaal
Groenendaal
Leuven

Bree

Bree
Bree
Hasselt
Gent
Gent'
Gent
Gent
Brugge
Brugge

GEMEENTE

Bornem
Oud-turnhout
Ravels
Halle
Hoeilaart
St Joris Weert

Meeuwen
Neerglabeek
Peer
Voeren
Brakel (Everbeek)
Kluisbergen (Zulzeke)

Ronse
Ronse
Heuvelland
Proven

STANDPLAATS

Eendekooi

oud neerhof
staatsbos Ravels
Hallerbos
Zoniënwoud

Meerdaalwoud

Militair domein Masy
oude pastorij
BosschelIerheide nr 216, houtkant
in bosverband

Parikebos

Bois Joly
Muziekbos
Park de Warande
Weide

Gemelde locaties van vermoedelijk wilde Mispels .

Werden reeds bezocht: Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalwoud, Bois Joly, Park
De Warande, Proven en Voeren.

De Mispel te Proven is een grote struik, midden in een weide. Net zoals de
Mispel in de haag van Park de Warande betreft het hier waarschijnlijk een ver
wilderd exemplaar. Zeker voor de Mispel in de haag, die jaarlijks wordt bij
gesnoeid en dus niet in bloei komt, is het bijzonder moeilijk om op basis van
morfologische kenmerken te bepalen ofhet een wild exemplaar betreft (aange
plant met inheems materiaal) of niet.
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De Mispel in Hallerbos is een prachtige boom (ongeveer 8m hoog) die rijkelijk
bloeit. In het Zoniënwoud, Meerdalwoud en in Bois ]oly, gaat het over ver
scheidene exemplaren die volledig overschaduwd zijn en niet of nauwelijks tot
bloei komen. Of de kleine groepjes bestaan uit vegetatieve vermeerdering van
een zelfde boom of ontkiemd zijn uit zaad is niet geweten. Voorzichtige vrijstel
ling van deze struiken zou ze meer kans geven om tot bloei te komen en op
deze manier kunnen bijdragen tot de natuurlijke verspreiding van Mispel. In
Voeren en in de Vlaamse Ardennen komen nog grote populaties Mispel voor.
Een grondige inventarisatie van deze gebieden is noodzakelijk om alle stand
plaatsen van Mispel in kaart te brengen.

Databank Afdeling ROHM, cel momurnenten en landschappen Oostvlaanderen

In deze databank worden volgende standplaatsen weergegeven:

TABEL12
---------------'----------------

PROVINCIE Of DEPARTEMENT

Antwerpen
Antwerpen
Henegouwen
Henegouwen
Henegouwen
Henegouwen
Henegouwen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost- Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost- Vlaanderen
Oost- Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Óost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams- Brabant
Vlaams- Brabant
Vlaams- Brabant
Vlaams- Brabant
Vlaams- Brabant
Vlaams- Brabant
Waals-Brabant

GEMEENTE

Bazel
Bornem
Fleurus (St-.Amand)
Flobecq
Frasnes-les-anvaing (Saint-Sauveur)
Frasnes-les-anvaing (Saint-Sauveur)
St ghislain (Baudour)

Brakel
Brakel (Everbeek)
Geraardsbergen (Moerbeke)
Geraardsbergen (Ophasselt)
Kluisbergen (Kwaremont)
Kluisbergen (ZuJzeke)
Kluisbergen (Zulzeke)
Maarkedal .

Maarkedal (Nukerke)
Maarkedal (Schorisse)
Melle (Gontrode)
Oosterzele
Oudenaarde (Mater)
Oudenaarde (Melden)
Ronse
Zottegem (St.-Maria-Oudenhoven)
Beersel (Dworp)
Beersel (Huizingen)
Brussel
Dilbeek
Halle
Pepingen (BeUingen)
Braine Le Chateau

STANDPLAATS

Wissekerke
Bos van milrnix
For.dom. St. Amand
Louvierbos
Bois d'Hubermont
Bois Lefébre
Bois de Baudour
Brakelbos
J'rimpont
Raspaljebos
Hasseltbos
Beiaardbos
Ingelbos
Kabernol
Hof te Fiennes
Koppenbergbos
Bos te Rijst
Aalmoezeneiebos
Gootbos
Bos 'tEname
Koppenbergbos
Muziekbos
Boterhoek
Krabbos
Meigemheide
Zoniënwoud
Wolfsputten
Hallerbos
MoeUiebos
Chapitre
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Waals-Brabant
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Nord (Frankrijk)
Nord (Frankrijk)

Braine Le Compte
Heuvelland (Loker)
Kortrijk
Heuvelland (Kemmel)
Maldegem
Godewaertsvelde
Watten

Bois de la Houssière
Scherpenberg
Bellegembos
Kemmelberg
Kallekensbos .
Catsberg
Bois royal de watten

Voorkomen van wilde Mispel in 234 bossen.

Van deze 37 locaties zijn er 28 terug te vinden in Vlaanderen, 7 in Wallonië.

Florabank (voor meer info: Van Landuyt 1997)

Op het Instituut voor Natuurbehoud (IN) werkt Wouter Van Landuyt aan een
databank voor de flora van Vlaanderen; deze databank bestaat uit inventarisa
tiegegevens van de atlas van Belgische flora (Nationale plantentuin van Meise,
1972) en nieuwe gegevens van het IFBL en FLO.WER. Van deze opnamegegevens
van IFBL zijn momenteel enkel uurhokken gekend en op basis hiervan is onder
staande figuur opgemaakt. Van de inventarisatiegegevens van FLO.WER zijn pre
ciezere data beschikbaar.

A Mespilus germonico
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FIGUUR 3

Verspreiding van wilde Mispel volgens de atlas van Belgische flora (1972) in omlijnde vierkantjes en volgens recente
gegevens enkel voor Vlaanderen (na 1972) van het IFBL en FLO. WER in gekleurde vierkantjes (Bron: Florabank,
samengesteld door en met gegevens van FLO.WER, IN, Nat.Plantentuin en UG labo plantkunde).

Bij de opnamen van voor 1972 werden ook gegevens uit Wallonië opgenomen;
later was dit niet meer het geval. Het ontbreken van opnamen onder de taal
grens na 1972 is dus geen achteruitgang van de Mispel in België.
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Als aansluitend onderzoek kan het project vermeld worden, dat in het kader
van VLINA onlangs werd goedgekeurd en in het voorjaar van '97 op het IN werd
aangevat.
De projectomschrijving luidt: "Een database Flora Vlaanderen ten behoeve van
het monitoren van floristische verschuivingen en het bepalen van actuele en
potentiële verspreiding van kwetsbare habitats d.m.v. combinaties van indica
torsoorten».

2. 5. Vermeerdering

Gezien het beperkte gebruik van Mispel, is er bijzonder weinig literatuur aan
gaande vermeerdering van deze soort ter beschiklcing. Voor bijkomende infor
matie werden een aantal boomkwekers gecontacteerd, o.a. Dhr. Jan Dictus,
boomkweker te Rijsbergen (Nederland), die sedert enige jaren het zaad
opkweekt dat door Stichting Bronnen geleverd wordt.

Vermeerdering via zaad

Voor wilde soorten, waarvan ook gecultiveerde varianten aangeplant worden,
dient de vermeerdering door zaad met enige voorzichtigheid benaderd te wor
den. Als het behoud van relict exemplaren van genenbronnen voorop gesteld
wordt, is het niet aangewezen om zaad te verspreiden van moederbomen die
bestoven kunnen zijn met pollen van (half) verwilderde exemplaren of cultuur
variëteiten. Vegetatieve vermeerdering is om deze reden dan ook te verkiezen
boven zaaien indien er zich gecultiveerde bomen in de buurt bevinden..

Daarenboven is Mispel moeilijk te vermeerderen via zaad (Krüssman, 1981).
Ook in de natuur verspreidt Mispel zich slechts moeizaam. Verschillende .
temperaturen en perioden van warmte en koude behandeling tijdens het strati
ficatieproces werden uitgetest door boomkwekerij Tenax, maar zonder resul
taat (Dictus, 1996). Misschien wordt deze moeilijke kieming veroorzaakt door
zelfbestuiving of moeten de zaden een darmkanaal passeren alvorens tot kie
ming te komen. In de nieuwsbrief van stichting Bronnen van november '96,

staat een oproep voor iedereen die tips heeft om Mispels te kweken uit zaad.

Vermeerdering via enten

Mispels worden meestal geënt op een onderstam van Eénstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna), dit zou het sneller in bloei komen bevorderen (Krüssman,
1981). Met het oog op enting van geïnventariseerde wilde Mispels deze winter,
zijn 50 meidoorns in het voorjaar '95 geplant op de kwekerij. Aangezien de ver
meerdering a.h.v. groenstekken niet echt succesvol is, zal enten de belangrijkste
vermeerderingsmethode worden bij het ex situ bewaren van Mispel.

Vermeerdering via stekken

Zoals weergegeven in tabel 13, werden er groenstekken van Mispel verzameld op
verscheidene locaties. Van elk individu werden telkens 10 stekken genomen. De
bladoppervlakte werd gereduceerd en de stekken werden met RhizoponAA
behandeld alvorens gestekt te worden. Het substraat béstond uit 1/3 zand en 2/3
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TABEL 13

potgrond. Voor de stekken werd één-jarig materiaal geknipt; zowel stekken met
verhoutte basis als zonder werden uitgeprobeerd. De stekken werden onder
nevel geplaatst. .

DATUM STEKKEN

21/5/96

23/5/96

23/5/96
10/7/96

02/8/96

HERKOMST

Zoniënwoud

Proven
HeuveUand (De Warande)

HeuveUand (De Warande)

Ronse (Bois Jo!y)

AANTAL INDIVIDUEN

3

2

2

2

Overzicht van groenstekken Mispel in 1996

Ongeveer de helft van de stekken vertoonde callusvorming maar geen enkele
overleefde tot op heden. Misschien zouden ook voor Mispel verscheidene' sub
straten kunnen uitgeprobeerd worden (dr. olm) gedurende het volgende groei
seizoen; verder stekken op deze manier is niet zinvol.

2. 6. Besluit: voorstel tot strategie voor behoud van Mispels

Mispels zijn vrij zeldzaam in Vlaamse bossen maar het behoud is geen verloren
zaak. Verdere inventarisatie is noodzakelijk om een totaalbeeld van versprei
ding te krijgen, Aangezien de Mispel zich slechts sporadiséh uitzaait, is het
behoud van de gevestigde exemplaren van groot belang en het bosbeheer zou
hierop moetel) afgesteld worden. De in situ bewaring van de Mispel zou als
beheersdoelstelling in de beheersplannen moeten opgenomen worden. Het gaat
hier slechts over enkele bestanden zodat de impact op het bosbeheer zeer
beperkt zal zijn. In essentie gaat het over de aandacht van de boseigenaar en
beheerdèr te vestigen op de aanwezigheid van deze bijzondere soort en dit ind
achtig te houden bij het opstellen van het beheersplan en het uitvoeren van
werken. Zo zou het voorzichtig vrijstellen van de Mispels in Zoniën en
Meerdaal de bloei kunnen stimuleren en zo de Mispel meer kans geven op ver
spreiding. Ook een strenge controle bij bosexploitatie is geen overbodige luxe.

Geen enkele regelementering biedt absolute garantie voor het behoud van
schaarse genenbronrien. Daarom dient de ex situ bewaring van deze zeldzame
genenbronnen al grondig voorbereid te worden. In die optiek is het verder uit
testen van de vermeerderingsmethoden noodzakelijk.

DNA-analyses zouden inzicht kunnen verschaffen in de verwantschappen tussen
de verschillende exemplaren van eenzelfde groep en de nog resterende geneti
sche variabiliteit kunnen bepalen. Misschien werpt dit onderzoek een nieuw
licht op het verspreidingsmechanisme van Mispels. Ook het onderscheid tussen
wilde Mispels en cultuurvariëteiten zou hierdoor duidelijker kunnen worden en
dit zou toelaten de "twijfelgevallen" (vb. struik te Proven) met grotere zeker-
heid te dètermineren. .
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Er wordt vanuit gegaan dat de huidige populaties Mispels in onze bossen van
autochtone oorsprong zijn. Het aanplanten van Mispels, afkomstig van kweke
rijen en van ongekende of vreemde herkomst, zou dan ook eerder afbreuk doen
aan de "natuurlijkheid" en past alsdusdanig niet binnen de strategie van
behoud van oorspronkelijk inheemse genenbronnen.

3.Wilde appel (Malus sylvestris (1.) MIL1. subsp. sylvestris)

3. 1. Oorsprong en voorkomen

De eerste vertegenwoordigers van het geslacht Malus groeiden waarschijnlijk in
de tropische en subtropische bergen in Zuidoost Azië. Hieruit ontstonden ver
scheidene ontwikkelingslijnen die tot de huidige soorten leidden (Kutzelnigg,
1989). Kutzelnigg (1989) stelde dat kruisingen tussen verschillende soorten
(zelfs behorende tot verséhillende sekties) voorkomen en dat dit de soortafba
kening en -herkenning ten zeerste bemoeilijkt. Al naargelang de opvatting over
soortindeling, telt het geslacht Malus vandaag 25 tot 35 soorten, verspreid over
Europa, Azië en Noord Amerika. Er is nog geen grondige geobotanische studie
uitgevoerd, zodat enkel een benadering van het verspreidingsgebied van Malus
sylyestris kan gegeven worden.

De cultuurappels zijn het resultaat van een eeuwenlang selectie en veredelings
procedure en zijn voornamelijk afstammelingen van Aziatische soorten. De
inbreng van Malus sylvestris in de kruisingen zou niet bestaand tot zeer beperkt
zijn (Kützelnigg, 1989, Silbereisen en Kützelnigg, 1994, Sibereisen et a]l., 1992).

Malus sylvestris subsp. sylvestris is de inheemse Wilde appel in België. Deze wordt
vaak verward met Malus sylvestris subsp. mitis, de gecultiveerde appel die aange
plant wordt als fruitboom en vaak ook als halfverwilderd wordt aangetroffen
(De Langhe, 1988).

3. 2. Voorkomen en ecologische standplaatsvereisten

In de Prodrome de la Flore Belge (Wildeman en Durant, 1899), wordt de Wilde
appel als vrij algemeen omschreven in de Jura, Ardennen en kaJkstreek en zeer
zeldzaam in de zandJeemstreek en de kempen. In de provincies Namen, Luik en
Limburg werden geen vindplaatsen genoteerd, in de provincie Brabant ver
scheidene. In de lijst van Pauwels (1996) wordt de Wilde appel als vrij zeldzaam
aangeduid in Vlaanderen.
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FIGUUR 4

lIJllIIl Malus orientalis IIJIIMalus siversii ~~~ Malus baccata

Natuurlijk verspreidingsgebied van Malus sylvestris en enkele Aziatische Malus·soorten (bron: Remmy en Gruber,

1993, naar Panamarenko)

Over de natuurlijk standplaats van Wilde appel is de literatuur niet éénduidig.
Volgens De Langhe komt Wilde appel voor op droge en warme plaatsen. Ook
van der Werf (1991) plaatst deze soort in een eerder zuur en voedselarm bosty
pe, hij vermeldt appel in de struiklaag van het droge Wintereik-Beukenbos en
in het Veldbies Beukenbos, wat op een hogere luchtvochtigheid wijst. Het is een
boom van de kapvlakten, open plekken en bosranden. Net als de Mispel komt
deze soort spaarzaam voor en groeit zelden uit tot in de boometage. In de
Oecologische Flora (Weeda, 1985) wordt de Wilde appel echter beschreven als
een -soort van vochthoudende, vrij voedselrijke leemgronden en zandige rivier
afzettingen. Ook Kutzelnigg (1989) is eerder deze mening toegedaan. Hij
beschrijft Malus sylvestris als groeiend op alle bodems, maar met een duidelijke
voorkeur voor frisse voedsel- en basenrijke maar kalkarme diepe leemgronden.
Als bostypes waar Wilde appel van nature zou thuis horen vermeldt hij het
Querco-Ulmetum (nauw aansluitend bij het Abelen-Iepenbos, Vanderwerft,
1991) en meer sporadisch het Stellario-carpineturp.
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Een belangrijk aspect van de huidige inventarisatie van Wilde appel, die in eer
ste instantie opgestart is om de zeldzaamheid te achterhalen en de nodige
beheersmaatregelen te kunnen formuleren om het behoud te garanderen, is na
te gaan op welke standplaatsen nog autochtone populaties of individuen voor
komen.

3. 3. Morfologie en onderscheid met gecultiveerde vormen

De Wilde appel is een kleine boom, tot maximaal een lom hoog of een struik
met brede kroon. In tabel 14 worden de morfologische kenmerken samengevat
zoals beschreven door verschillende auteurs.

TABEL 14

AUTEUR BLOEMEN BLADEREN VRUCHTEN TAKKEN

verspreidstandig,
kaal

4 tot 8cm, eirond.
gezaagd. kaal tot
zeer zwak behaard

De Langhe

1988

Krüssman

1977

Kutzelnigg
1989

5 tallig. 2 slachtig.
met 15 tot 30 meel
draden. stijlen aan
basis vergroeid.
Bloemsteeltje. bloem
bodem en buitenzijde
kelkbladen onbehaard.
4cm diameter, wit
eventueel binnenkant
roze. gele meeldraden,
kale bloemst~el

op het einde van
kordoten. aan 1tot
2.scm lange steeltjes.
zwak behaard tot kaal.
bloembeker kaal of
behaard naar basis toe.
Kelkbladen s-6mm.
buitenzijde kaal,
binnenzijde viltig
behaard. Kroonbladen
1.3 tot 2cm, kaal
of aan bovenzijde
naar top toe en aan
rand ruig behaard.
wit of roos.

2 tot 4cm. breed
kogelvormig,
geelbruin met

• roodachtige wangen

breed eivormig. breed 2 tot 3.scm.
eUiptisch of bijna kogelrond of ei-
cirkelrond. 2 tot 11 vormig. geelbruin
bij 2,5 tot s.scm. aan zonnezijde rood.
rand enkelvoudig- bitter en zuur
of dubbelgezaagd. van smaak in
Jonge bladeren aan verse toestand.
beide zijden op nerven
wollig behaard,
later verkalend.
Bladsteel 1 tot 3,scm.
aan basis verdikt.

vaak gedoomd

kortloten min of
meer gedoomd

meestal gedoomd.
zwak behaard of
kaal, twijgen
donkerbruin.

Morfologische kenmerken van Ma/us sy/vestris (L.) Mil/. naar verschillende auteurs.
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Het onderscheid met subsp.mitis op basis van morfologische kenmerken is vaak
moeilijk. In de praktijk worden volgende kenmerken gebruikt om Wilde appel
te discrimineren (Remmy en Gruber, 1993): .
- bladeren, bloemen en twijgen kaal of zeer licht behaard;
- bloemen wit, soms roze aangelopen met kale kelkbladen;

kleine gele tot groene vruchten, soms met rode zijde en zuur van smaak;
- twijgen gedoomd.
Remmy en Gruber (1993) hebben deze kenmerken getest op 84 vermoedelijk
Wilde appelbomen van verschillende herkomsten. Zij kwamen tot de bevinding
dat het mogelijk is om a.h.v. de intensiteit van beharing de "graad van wild
heid" in te schatten. Ze vonden een hele reeks overgangsvormen tussen de
cultuurvariëteiten en de wilde soort. In dit onderzoek wordt verder benadrukt
dat het onderscheid tussen Wilde appels en cultuurappels enkel gebaseerd· is op
fenotypische kenmerken en het dus niet geoorloofd is om een uitspraak te doen
omtrent de genotypische "zuiverheid" van een Wilde appel.

Belangrijke aanwijzingen zijn ook te vinden in de standplaats. Appelbomen in
oude tuinen, aan de rand van de weg of in de nabijheid van huizen, vinden
veelal hun oorsprong in oude boomgaarden of weggeworpen klokhuizen.

3. 4. Lokalisatie van autochtone populaties en exemplaren

Reacties op rondvraag

Als reactie op de rondvraag werden er vele meldingen van Wilde appels ver
kregen. Veelal bleek het hier echter te gaan om verwilderde exemplaren. Aan de
hand van gedetailleerde vragen aangaande morfologie en standplaats, konden
vele verwilderde appels reeds uitgefilterd worden. In volgende tabel zijn de
standplaatsen van vermoedelijk Wilde appel die gemeld werden weergegeven.

TABEL 15

PROVINCIE

Antwerpen
Vlaams-Brabant

Vlaams- Brabant

Limburg

Limburg

Limburg

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

HOUTVESTERIJ

Turnhout
Leuven

Leuven

Bree

Hasselt

Hasselt

Gent

Gent

Gent

Gent

Brugge

GEMEENTE

Mol
Tielt-Winge

Bierbeek

HartlOnt-Achel

Voeren

Nieuwerkerke

Oudenaarde (Mater)

Ronse

Knesselare

Merelbeke

Torhout (lchtegem)

STANDPLAATS

De Most

Walembos

Meerdaalwoud (Pruykemakers)

Haalterheide

Muggenbos

Bos 't Ename

Bois Joly

Drongengoedbos

tegenover Caritasbos

Privébos

Gemelde locaties van vermoedelijke Wilde appels
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TABEL16

Vele plaatsen werden bezocht maar meestal werden enkel verwilderde exempla
ren aangetroffen, o.a. op het militair domein te Tielen en te Steenstraete (West
Vlaanderen). Uit bovenvermelde lijst werden enkel Meerdaalwoud en Voeren
bezocht. In Meerdaalwoud staan oude Wilde appelbomen die vrucht dragen.
Verscheidene bomen bereikten een hoogte van lsm, wat uitzonderlijk is. Van
deze bomen werden reeds vele zaden geoogst en opgekweekt op de kwekerij van
houtvesterij Leuven. Zaailingen werden terug in het bos ingebracht. De streek
rond Voeren is voor Vlaanderen waarschijnlijk het gebied met de grootste aan
tallen per populatie. meeste standplaatsen en uitzonderlijkste exemplaren van
Wilde appel.

Databank ROHM, cel Monumentene en Landschappen Oostvlaanderen)

In de databank worden volgende standplaatsen weergegeven:

PROVINCIE OF DEPARTEMENT

Henegouwen
Namen
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Nord (Frankrijk)

GEMEENTE

Fleurus (St.Amand)
Peruwéls (Bonsecours)
Lede (Smetlede)
Oudenaarde (Mater)
Harelbeke
Kortrijk (Kooigem)
Clairmarais

STANDPLAATS

For.Dom.St.Amand
For.dom.Bonsecours
Klaarte
Wallebos
bosje ten Zuiden van Gavers
Kooigembos
For.Dom. Clairmarais

Voorkomen van Wilde appel in de databank van ROHM, cel Monumenten en landschappen Oostvlaanderen.

In slechts 7 van de 234 bossen werd Wilde appel aangetroffen, waarvan'er 4 in
Vlaanderen gelegen zijn.

Florabank

A.h.v. deze databank werd ook voor Wilde appel een verspreidingskaartje voor
Vlaanderen uitgeplot.

De verspreidingskaart betreft hier zowel de Wilde appel (subsp.sylvestris) als de
verwilderde appel (subsp. mitis). De specifieke vindplaatsen van subsp.sylvestris
kunnen uit deze gegevensset niet gefilterd worden.
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FIGUUR 5
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Verspreiding van Malus sylvestris (beide ondersoorten) volgens de atlas van Belgische flora (1972) in omlijnde

vierkantjes ~n volgens recente gegevens (na 1972) van het IFBL en FLO.WER in gekleurde vierkantjes (Bron: Florabank,

samengesteld door en met gegevens van FLO.WER, IN, Nat.Plantentuin en UG labo plantkunde).

3. 5. 'Vermeerdering

Door het economisch belang van de vele cultuurappels, is reeds veel onderzoek
verricht aangaande vermeerderingstechnieken voor appels. Niet alle technieken
werken evenzeer met Wilde appels, maar een aanzienlijk deel van deze kennis is
bruikbaar. Dezelfde opmerking als.voor Mispel dient hier gemaakt te worden.
Vegetatieve vermeerdering is zeker te verkiezen boven generatieve als er zich
cultuurappels inde omtrek van de Wilde appel bevinden (binnen een straal van
enkele kilometers). Ook wanneer overgegaan wordt tot het ex situ behoud van
Wilde appels, zal er naast het opkweken van zaad ook enten of stekken nood
zakelijk zijn om het identieke genetische materiaal te behouden.

Vermeerdering via zaad

Vruchten worden geoogst in de periode van eind september tot eind oktober en
worden best van de boom geplukt; rotte v~uchten zijn te vermijden (Emery).
Het zaad wordt uit de vruchten geëxtraheerd door deze in water te weken en de
zaden eruit te zeven (Dirr et all, 1987). Za'ad, gedroogd tot een vochtgehalte van
minder dan 11% en bewaard bij een temperatuur tussen 2 en 10°C kan twee jaar
bewaard worden zonder verlies in' kiemkracht.
Zaad kan in januari uitgezaaid worden op een diepte van 10 tot 25mm en op
een zonnige plaats of, na een stratificatiebehandeling van 1 tot 4 maanden, in
het voorjaar gezaaid worden, Gestratificeerd zaad kiemt na 30 tot 60 dagen
(Dirr et all, 1987), Voor zware bodems wordt uitzaaien in de lente aanbevolen
(Krüssman, 1981).
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Vermeerdering via enten en oculeren

Cultuurappels worden op commerciële basis voornamelijk vermeerderd door
oculatie in de late zomer en herfst. Zowel klonale onderstammen als oculatie op
gezaaide onderstammen is gebruikelijk; bij oculatie op klonale onderstammen
van verschillende Malus soorten, is het van belang om soorten te gebruiken die
niet gevoelig zijn aan virusinfecties (Dirr. et all, 1987).
Begin april worden de appels geënt. De enten worden met was om'wikkeld en
koel bewaard tot de planttijd. Ook wortelenten is mogelijk (Din et all, 1987).
Gedurende het plantseizoen 1995-1996 werden onderstammen aangeplant op de
kwekerij van het (BW om later op te entert.

Vermeerdering via stekken

Groenstekken in mei tot begin juni, kan een bewortelingspercentage geven van
80 tot 100%. Later stekken geeft minder goede resultaten. Als substraat wordt
best een mengeling van turf en perliet gebruikt en de stekken dienen onder
nevel geplaatst te worden. Deze stekken kunnen later verplant en lichtjes
bemest worden zonder dat dit nadelen voor de groei veroorzaakt (Dirr et all.,
1987). Winterstekken lukt zelden.

3'. 6. Besluit: voorstel tot strategie voor het behoud van de Wilde appel

Hoewel de inventarisatie nog niet volledig is, lijkt het al duidelijk dat de Wilde
appel uiterst zeldzaam is in Vlaanderen; slechts enkele individuen werden geïn
ventariseerd. Verdere inventarisatie is dan ook een absolute noodzaak en
in de verderzetting van het onderzoek dient Wilde appel zeker opgenomen te
worden.

De overlevingskansen van zeer kleine populaties zijn beperkt. In beheersplan
nen van bos- en natuurgebieden, moet het behoud van Wilde appel als priori
teit naar voor geschoven worden. Ook hier zou een voorzichtige vrijstelling om
de bloei te stimuleren kunnen uitgevoerd worden. Elke verdere genetische ver
arming dient vermeden te worden.

Ook de ex situ bewaring van de nog resterende individuen verdient voldoende
aandacht. Indien mogelijk kunnen ook zaailingen opgekweekt worden maar
hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat deze een kruising kun
nen zijn van de wilde soort die bestoven werd met gecultiveerd pollen,

De vraag naar "zuiverheid" van de wilde soort en het belang hiervan blijft open.
Bestaan er nog Wilde appels of is er sprake van introgressie van degecultiveer
de vormen? Ook is er niets geweten aangaande de eventuele genetische verschil
len tussen de populaties van de verschillende streken en dus blijft ook de vraag
ofwe over streekeigen materiaal moeten spreken ofwe al de autochtone Wilde
appels kunnen beschouwen als behorend tot dezelfde genenpool.
Genetisch onderzoek naar de nog bestaande variabiliteit dringt zich op.
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FIGUUR 6

. (U/mus glabra)Berglep .
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FlGUUR7

Veldiep (U/mus minor =Ulmus carpinifo/ia)
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FIGUUR 8

Mispel (Mespilus germanica)
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FIGUUR 9

Wilde appel (Malus sylvestris)
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Aansluitende onderzoeksprojecten

Hieronder volgt een korte omschrijving van enkele lopende of binnenkort op
te starten tijdelijke onderzoeksprojecten die ,in min of meerdere mate kennis
zullen aanbrengen die van nut kan zijn bij het behoud van autochtone houtige
gewassen en hun ecosystemen, Geen van deze projecten heeft rechtstreeks het
behoud van zeldzame. autochtone soorten tot doel en allen :tijn van korte duur.

Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in ekologische impulsgebieden,
natuurreservaten in de bossfeer en bosreservaten (Ekologisch Adviesburo Maes
i.s,m, met Bronnen, in opdracht van de afdeling Bos en Groen)

Dit onderzoeksproject kadert eveneens in de strategie tot behoud van de geneti
sche bronnen van inheemse bomen en struiken (Resolutie nr.2, M,C te'
Helsinki). Het project is gestart in januari '97. Er zullen in totaal ca. 170 veld
opnames gemaakt worden. Hiervan zullen een 70-tal opnamen gelegen zijn in
bosreservaten en natuurreservaten in de bossfeer, een 100-tal opnamen situeren
zich in de ecologische impulsgebieden, zonodig aangevuld met opnamen in
kansrijke aanpalende gebieden. Een veldopname kan enerzijds een bos zijn of
een boscomplex. anderzijds ook een houtwal of een groep houtwallen. De te
inventariseren boomsoorten omvatten alle inheemse boom- en struiksoorten,
Dit project zal in 1998 verdergezet worden met voornamelijk inventarisaties in
Houtvesterijen Hechtel en Sree en de Regionale landschappen Westvlaamse
Heuvels en Vlaamse Ardennen.
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Studie van de genetische diversiteit van inheemse boomsoorten (wilg, eik, Zwarte
populier) a.h.v. isozymen, RAPD en APLP (Laboratorium voor algemene plantkunde
en natuurbeheer, VUB; in opdracht van de afdeling Bos en Groen)

De genetische diversiteit van verschillende populaties wordt onderzocht a.h.v.
enzymenpolymorfismen (een electroforese techniek), RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA'S) en AFLP (Amplified Fragment Length _
Polymophisms). De nadruk ligt voornamelijk'op wilg. Hierbij wordt de geneti
sche diversiteit per soort, de aard van genetische variatie (vb. iJ.v. habitat,
geografie), de hoeveelheid genetische variatie en de verdeling van de genetische
variatie per gebied en per biologische groep bestudeerd.

Ruimtelijke en temporele spreiding van bosplanten in Vlaanderen (Laboratorium
voor Bos, Natuur en Landschap, KULeuven)

Bosplanten vormen een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit in de
Vlaamse bossen. Het onderzoek spitst zich toe op bosplanten in bosfragmenten
in het oude historische Graafschap Vlaanderen (Vlaams Fytogeografisch
District ~n het meest westelijke deel van het Brabants Fytogeografisch District)
De lanclschapsecologische factoren, de habitatdiversiteitsfactoren en de habitat
kwaliteitsfactoren die een invloed hebben op de diversiteit aan bosplanten
soorten in bosfragmenten worden onderzocht. Het onderzoek situeert zich in
een maatschappelijke context waar de discussie rond herbebossing van onder
andere landbouwgronden erg actueel is. Dit project zal leiden tot de noodzake- '
lijke basisinformatie voor het ontwikkelen van ontwerpregels voor nieuwe bos
sen zodat de biodiversiteit in deze bossen kan worden gemaximaliseerd.

Selectie en evaluatie van indicatoren en uitwerking van een practisch bruikbare
methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen (IBW,

Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap, KULeuven, Laboratorium voor
Bosbouw UG, IN; VLlNA)

Biodiversiteit omvat in principe drie verschillende aspecten: (1) soortendiversi
teit, (2) genetische diversiteit binnen een soort en (3) diversiteit aan ecosyste
men en biotopen. Dit project (kaderend in VLlNA, thema 1.1; onderzoek naar het
ontwikkelen, testen en evalueren van indicatoren ofindiçes die de biodiversiteit
meten) gaat voornamelijk in op het eerste aspect, met connecties naar het derde
aspect. De concrete doelstelling van dit project is te komen tot een duidelijke en
practisch bruikbare handleiding voor de kwantificering en kwalitatieve beoor
deling van de biodiversiteit in bossen. Een wetenschappelijk goed onderbouwde
methodiek wordt beoogd, voldoende getest aan de hand van gevalstudies. Dit
project zal aanvangen op 1 juni '97 en loopt gedurende drie jaar.

FLORA-BANK: een databank voor de flora van Vlaanderen (FLO.WER, IN, Nationale
Plantentuin van België, Laboratorium voor Plantkunde UG; VLlNA)

In het kader van het VLINA werd door FLO.WER een projectvoorstel ingediend
om de verspreidingsgegevens van de hogere planten in een databank te verwer
ken. Om het project te verwezenlijken werkt FLO.WER samen met 3 wetenschap
pelijke instellingen: de Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor
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Natuurbehoud en het Laboratorium voor Plantkunde van de Universiteit Gent.
In eerste instantie zullen de gegevens die d.m.v. streeplijsten door talrijke floris
ten verzameld werden sedert het verschijnen van de Atlas van de Belgische en
Luxemburgse flora (Van Rompaey & Delvosalle 1972) ingevoerd worden in de
florabank. Daarnaast is het ook de bedoeling dat voor een reeks zeldzame en/of
bedreigde soorten ook oudere gegevens zullen opgezocht en verwerkt worden.
Het project loopt over 3 jaar.

Uitgangsmateriaal voor bosbouwkundig teeltmateriaal ten behoeve van de bebos
sing van landbouwgronden

Het project "Uitgangsmateriaal voor bosbouwkundig teeltmateriaal ten behoe
ve van de bebossing van landbouwgronden" loopt van 1/12/97 tot 31/10/99 in
opdracht van AMINAL, Afdeling Bos en Groen. De uitvoering van het project
gebeurt door het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de
K.U.Leuven. Het project bestaat uit twee grote luiken.
1. Actualisatie van het erkend uitgangsmateriaal en opsporing van potentieel

uitgangsmateriaal van Zomereik, Wintereik, Gewone es, Gewone esdoorn en
Zoete kers.

2. Problematiek van de nakomelingen van de zaadtuin 80502 Ba (Gewone
den - Groenendaal).

Voor het eerste luik zullen de gegevens in de 'Catalogus van het Belgisch
Uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten' geconfronteerd worden met de toe
stand op het terrein. Waar nodig zullen de gegevens worden geactualiseerd. Een
tekort aan uitgangsmateriaal van hoofdzakelijk loofboomsoorten maakt het
verder noodzakelijk om te zoeken naar bestanden en/of plusbomen van de
boomsoorten opgesomd onder punt I, die na evaluatie in aanmerking komen
om erkend te worden. Het tweede luik betreft de problematiek van de aanplan
tingen met Gewone den uit zaad afkomstig van de zaadtuin 80502 Ba te
Groenendaal.
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Internationale
samenwerkingsverbanden

EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme) is een Europees
samenwerkingsprogramma met als hoofddoel het behoud en duurzaam
gebruik van genetische hulpbronnen in de bosbouw. Dit programma werd
opgericht door IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) en de
Forestry Department van de FAO als gevolg van Resolutie nr. 2 van de
Ministeriële Conferentie van Helsinki. EUFORGEN wordt door de deelnemende
landen gefinancierd en is actief onder de vorm van netwerken. Momenteel zijn
reeds vijf netwerken. actief; Populus nigra-, Quercus suber-, Picea abies, sociale
en edele loofhoutsoorten-netwerk. Elk netwerk groepeert wetenschappers ac::tief
in desbetreffend onderzoeksdomein. Het doel van elk netwerk is het stimuleren
van internationale samenwerkingsverbanden omtrent de betrokken soort waar
bij o.a. een inventaris wordt opgemaakt betreffende de genetische hulpbronnen
van soort, een Europese databank wordt uitgebouwd, gepaste strategieën wor
den uitgewerkt tot behoud van de soort,...

Populus l1igra l1etwerk
Het populus nigra-netwerk werd opgericht in 1994 en telt momenteel 21 deel
nemende landen. Een drietal bijeenkomsten vonden reeds plaats. Hierbij werd
een actieplan opgesteld ~oor het behoud van de Zwarte populier. Het opstellen
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van een internationale databank, de opstelling van richtlijnen bij het ex situ
behoud, het uitbouwen van een kerncolleétie,... zijn slechts enkele activiteiten
van dit netwerk. '

Edele loofhoutsoorten-netwerk
In maart 1996 werd de eerste bijeenkomst gehouden van dit 23 deelnemende
landen tellende netwerk. Een eerste rapport bundelt de nationale conservatie
programma's van edele loofhoutsoorten die lopen in de verschillende landen.
Onder de edele loofhoutsoorten behoren o.a. Boskers, Haagbeuk, Veldesdoorn,
Winter- en Zomerlinde, es, esdoorn, olm, Wilde appel, Mispel,...

Behoud van genetische hulpbronnen van Europese olmen

In het kader van het E.G.-programma DG VI inzake instandhouding, karakteri
sering, verzameling en gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw is
begin dit jaar een project van start gegaan omtrent conservatie van inheemse
olmen in Europa zijnde U. laevis, U. minor en U. glabra. 9 partners, verspreid
over heel Europa zijn betrokken in onderzoeksprogramma. De bestaande ex
situ collecties van Frankrijk, België, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en <ie nog uit te bouwen collecties van Griekenland, Zweden en
Portugal zullen meer dan 1000 genotypes vertegenwoordigen, representatief
voor de genetische diversiteit van inheemse olrnenpopulaties in Europa. Deze
ex situ collecties zullen gekarakteriseerd worden aan de hand van isozymen,
microsattelieten en cpDNA-merkers waardoor er inzicht zal verkregen worden
op het moleculair niveau omtrent de biodiversiteit binnen de populatie. Een
morfologische karakterisatie zal bijdragen tot opheldering in de taxonomie en
klassifikatie van hybriden. Verder zal de collectie ook geëvalueerd worden naar
de gevoeligheid t.o.v. de olrnenziekte, op niveau van pathogeen en .
vector(kever). Dergelijke projecten zijn noodzakelijk .voor het behoud van de
soort en maken conservatieprogramma's mogelijk waarbij de genetische diver
siteit van een soort kan geëvalueerd worden over een ruim geografisch gebied.
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Verderzetting onderzoek:
Strategie tot behoud van autochtone
bomen en struiken, visie IBW en
afdeling Bos en Groen

Al eeuwenla.ng transporteert de mens bomen en struiken voor allerlei doelein
den. Van sommige soorten is de herkomst en het eventuele autochtone karak
ter dan ook nog nauwelijks te achterhalen. Dit is vooral zo voor de economisch
belangrijke boomsoorten alsook voor fruitbomen en struiksoorten met een
zekere sierwaarde. Andere soorten zijn relatief weinig aangeplant en verplaatst,
en voor deze soorten is het behoud van autochtoon materiaal van groot belang.
We moeten echter de geschiedenis van het bosbouwkundig materiaal steeds in
het achterhoofd houden, zodat geen doelstellingen worden nagestreefd die
noch te verwezenlijken, noch wenselijk zijn.

1. Redenen voor het behoud van autochtone bomen en struiken

Een eerste reden tot behoud is het ecologisch belang van de autochtone soor
ten. Het autochtoon materiaal heeft een lange natuurlijke selectie doorgemaakt
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onder de lokale omstandigheden ~n wordt om deze reden verondersteld om
beter aangepast te zijn aan de heersende klimatologische en edafische omstan
digheden. Het kan tevens een rijke fauna en flora herbergen. Het behoud van
(lokale) genetische diversiteit binnen de taxonomisch afgebakende soorten,
draagt bij tot het globale behoud aan biodiversiteit. Zo is de huidige internatio
nale aandacht voor het behoud van een zo groot mogelijke genetische diversi
teit mede ingegeven door de zorg om het aanpassingsvermogen van een soortte
vrijwaren in een sterk veranderende omgeving (luchtverontreiniging, verdro
ging, klimaatsverandering).
Ook vanuit het idee van eventueel toekomstig gebruik van de soorten door de
mens, kan overgegaan worden tot behoud. Het autochtoon materiaal kan b.v.
aangewend worden in veredelingsprogramma's of in toepassingen waarover
momenteel nog geen kennis beschikbaar is .
Verder kan het behoud een ethische grond hebben: het autochtoon materiaal
wordt bewaard omwille van de inherente waarde gekoppeld aan elk levend
organisme.

2. Behoudsmaatregelen

Waar mogelijk is de eerste stap in het behoud, het in situ behoud van de oor
spronkelijk inheemse populaties. Op deze manier wordt deze populaties een
kans gegeven om verder te evolueren en zich eventueel verder uit te breiden
a.h.v. natuurlijke verjonging. Deze eerste stap houdt zowel de bescherming in
van de soort als van het natuurlijk leefmilieu. In deze optiek is het belangrijk
om de eigenaars en beheerders van de terreinen te betrekken in het behoud en
te trachten om samen tot gepaste beheersmaatregelen te komen.

Indien het voortbestaan van lokale populaties niet gegarandeerd kan worden,
moet er worden overgegaan tot ex situ behoud. Dit is b.v. noodzakelijk wan
neer de populatie niet levensvatbaar is, wanneer de eigenaar het individu of de
populatie wil kappen, wanneer de soort bijzonder zeldzaam is,... Materiaal van
autochtone bomen en struiken zal gezamenlijk bewaard worden in genenban
ken. Vegetatief materiaal is gewenst om over het identieke genetisch materiaal
te beschikken indien het individu in situ verdwijnt. Materiaal, opgekweekt uit
zaden kan interessante perspectieven bieden om zo een grote genetische diver
siteit te bewaren, maar voorzichtigheid i~ geboden in verband met mogelijke
inkruising (introgressie) van cultivars of vreemde genen.

Uiteraard is er kermis nodig om bovenvermelde behoudsmaatregelen te kun
nen uitvoeren. Eerst en vooral is een grondige inventarisatie noodzakelijk van
het nog resterende autochtone materiaal. Het dient gelokaliseerd te worden en
de zeldzaamheid van een soort en de mate van bedreiging (incl. introgressie)
dient vastgesteld. Op basis van deze gegevens, samen met informatie over het
huidige en (mogelijk toekomstig) gebruik van de verschillende soorten, dienen
de prioritaire soorten te worden vastgelegd.

Voor soorten die vaak aangeplant worden, is het in het'kader van hun behoud
gewenst om materiaal van autochtone herkomsten op de markt te brengen.
Zoniet zal er (verder) materiaal van vreemde herkomsten ingevoerd worden en
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de invloed hiervan op de oorspronkelijk inheemse populaties is onvoldoende
gekend. Het is niet denkbeeldig dat de inbreng van dergelijke vreemde genen
op termijn aanleiding kunnen geven tot het verdwijnen van populaties.
Indien er wordt overgegaan tot verspreiding van het materiaal is er uiteraard
een grote mate van zekerheid noodzakelijk omtrent het autochtone karakter
ervan. Een grondig morfologisch, fenologisch en indien mogelijk ook genetisch
onderzoek moet hiervoor de basis vormen. Voor elke soort of soortengroep zal
een strategie tot behoud en gebruik moeten uitgewerkt worden naargelang hun
ecologische karakteristieken.
Ook zal voor de belangrijkste soorten moeten bepaald worden welke herkom
sten waar kunnen gebruikt worden: zo zal dienen onderzocht te worden of
materiaal van b.v. Wilde appel afkomstig uit Vlaams Brabant zonder meer kan
aangewend worden in de Vlaamse Ardennen. Genetisch onderzoek zal deze
vragen moeten beantwoorden.
Naar de gebruiker van het materiaal toe, dient ook bij het verhandelen een
garantie van herkomst afgeleverd te worden, wat de noodzaak aan certificering
van het autochtone materiaal aangeeft.

3. Uitvoerders

Dergelijke belangrijke problematiek vergt een continue benadering, de opvol
ging van de lopende inventarisaties en het 'up-to-date' houden van de hiertoe
opgebouwde databank dient gegarandeerd. Zowel de inventarisatie als de uit
werking van een strategie per soort, dient op een wetenschappelijke wijze bena
derd te worden en wordt bij voorkeur aan het IBW gecentraliseerd.

Het in situ beheer kan, waar mogelijk, door de terreinbeheerders worden uitge
voerd, voor dit beheer kunnen stimulansen gegeven worden vanuit de diverse
overheden.
Voor het ex situ behoud, kan de 'organisatie en het voorbereidende werk gebeu
ren aan het (BW, het beheer van de collecties kan verzorgd worden door de
afdeling Bos en Groen in samenspraak met het-Instituut.

Een eerste onmiddellijke stap in het behoud en gebruik van autochtoon materi
aal kan reeds gebeuren door de afdeling Bos en Groen. Zij beschikt immers
reeds over de nodige instrumenten: zij kan de oogst, de opkweek en vermeerde
ring coördineren in haar Gewestkwekerijen en het geproduceerde autochtoon
materiaal aanwenden in haar domeinbossen.
Uiteraard is het de bedoeling om het materiaal op ruimere schaal aan te bieden.
Om het autochtoon materiaal te certificeren zitten er mogelijkheden vervat in
artikel 42 van het bosdecreet (zie 1.6.2.). Dit gecertificeerde materiaal kan, net
zoals andere gecertificeerde loten, naar de boomkwekers om van daaruit verder
opgekweekt en verhandeld te worden. Een degelijk controlesysteem dat vol
doende garanties biedt, dient hierbij opgestart te worden.
Steekproeven kunnen genomen worden-door het IBW om via morfologische en
moleculaire identificatietechnieken een extra controle uit te oefenen.
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4. Besluit

Tenslotte dient erover gewaakt te worden dat het gebruik van autochtone
boom- en struiksoorten ecologisch verantwoord gebeurt. Een kader dient \1ier
voor uitgewerkt; er dienen criteria opgesteld te worden voor het gebruik van
zeldzame soorten. Het beleid kan hier sturend optreden via haar subsidie
instrument.

Het mag duidelijk zijn dat er om verschillende redenen aandacht wordt besteed
aan herkomsten van houtige gewassen en dat er, afhankelijk van de vooropge
stelde doelstellingen van de aanplanting, andere eisen aan de herkomst worden
gesteld:
- Indien een aanplanting gebeurt met als belangrijkste doelstelling houtpro

ductie, dan zal de voorkeur voor herkomsten naar geselecteerde zaadbestan
den gaan, zodat een hoge(re) houtproductie mogelijk wordt.

- Indien een aanplanting wordt uitgevoerd met als belangrijkste dÇ)elstelling
natuurontwikkeling, dan zal er bij voorkeur materiaal gebruikt worden van
streekeigen herkomst.

Voor het aanplanten van zeldzame soorten is het wenselijk om een 'code' op te
stellen, indien mogelijk in samenspraak met de afdeling Natuur, het Instituut
voor Natuurbehoud, terreinbeheerders en lokale overheden. Het kan niet de
bedoeling zijn om het autochtone materiaal van zeldzame soorten her en der te
gaan verspreiden, op plaatsen ·waar de soort ecologisch gezien niet op haar
plaats is of met onnatuurlijk hoge abundanties.
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Algemeen besluit

De vele reacties en opmerkingen stellen duidelijk dat de problematiek van het
behoud van autochtone boom- en struiksoorten velen bezighoudt en aanbe
langt. Uiteraard zijn de gevalstudies enkel een eerste beperkte initiatie in het
geheel van het onderzoek; andere soorten dienen zo spoedig mogelijk opgeno
men te worden zodat op termijn álle oorspronkelijk inheemse soorten aan bod
komen.

Prioritaire soorten zijn vanuit natuurbehoudsstandpunt de soorten met gefrag
menteerde habitats en met geringe kansen tot uitbreiding; m.b.t. de klassieke
bosbouwpraktijken zijn de boomsoorten die het meest gebruikt worden voor
(her) bebossing prioritair.

De kennis ontbreekt om wetenschappelijk verantwoorde adviezen. te kunnen
formuleren aangaande aanplantingen en (her)introducties. Alvorens genetisch
materiaal wordt ingebracht, dienen voor de betreffende soort volgende vragen
beantwoord (Triest, 1996):
1. Hoeveel genetische diversiteit bevat een soort?
2. Hoe is deze variatie verdeeld over de sites?

Zolang hierover geen soortspecifieke informatie beschikbaar is, kan best de
grootst mogelijke voorzichtigheid in acht genomen worden voor verspreiding
van genetisch materiaal. Het overhaast handelen en uitvoeren van aanplan-
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tingen en (her)introducties kan leiden tot genetische pollutie of m.a.w. tot
(verdere) verstoring van de natuurlijkheid. •
Dit is echter in de bosbouw niet haalbaar voor vele soorten; (her)bebossing' is
een inherente praktijk aan deze sector. De frequent aangeplante soorten dienen
dringend gescreend te worden, met -waar mogelijk- inbegrip van een geneti
sche analyse. Het op de markt brengen van streekeigen materiaal en de uitbouw
van een coherent controlesysteem zijn belangrijke doelstellingen die samengaan
met het behoud van autochtone houtige gewassen. Voor de zeldzamere soorten
(o.a. Wilde appel en Mispel) wordt ó6k in de bosbouw voor een afwachtende
houding gepleit wat verdere verspreiding betreft en volle aandacht voor het
behoud in situ en waar nodig ook ex situ.

In het onderzoek naar genetische diversiteit en de spreiding hiervan, zijn de
biotechnologische technieken onontbeerlijk. Het is niet realistisch te verwach
ten dat DNA-analyses een antwoord kunnen geven op alle vragen rond de graad
van autochtoon karakter en soortzuiverheid. Genetisch onderzoek kan belang
rijke informatie verstrekken aangaande introgressie, verwantschappen en gene-

. tische variabiliteit die met geen enkele andere techniek kan verkregen worden.
Om deze redenen werd aan het IBW een biotechnologisch laboratorium uitge
bouwd, dat in februari '98 operationeel zal zijn.

De urgentie en belang van deze problematiek vragen om een continue benade
ring. Aanvullend onderzoek kan projectmatig uitgevoerd worden, maar een ste
vige en permanente basis dient gelegd, bij voorkeur aan het (BW.
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