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Beste
Voor U ligt het a llerlaatste activite itenverslag van 

het IBW. Volgend jaar krijg t U het eerste ac tiv ite i

tenverslag van het INBO.

De Vlaamse Regering keurde eind 2004 het oprich

tingsbesluit van het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO) ais Intern Verzelfstandigd 

Agentschap d e fin itie f goed. Enkel de datum van 

inwerkingtreding van d it besluit moest toen nog 

bepaald worden. Bijna teze lfdertijd  werd ook de 

nieuwe leidend ambtenaar, in gewone taal de nieu

we directeur, aangesteld. Het werd Prof. Dr. Eckhart 

Kuijken, die gedurende 20 jaar het Ins tituut voor 

Natuurbehoud uitbouwde. U ite indelijk heeft de 

Vlaamse Regering einde maart de opstart vastge

legd, en op 1 april 2006 was het INBO een feit.

In een intern verzelfstandigd agentschap krijg t de 

leidend ambtenaar, die nu offic ieel ais adminlstra- 

teur-generaal wordt aangesproken, een grote au to 

nomie om het ins tituu t intern te organiseren. Zo 

kan hij autonoom de interne structuur bepalen en 

de u itbouw  van ondersteunende diensten organi

seren, welteverstaan binnen de toegekende bud

gettaire ruimte en binnen de afspraken die met de 

m inister zullen worden vastgelegd in een beheers

overeenkomst. Het resultaat van d it proces wordt 

volgend jaar gerapporteerd.

Eindelijk is het INBO een fe it, zes jaar na de eerste 

beslissing van de regering om de administratie te 

reorganiseren met het oog op een hogere efficiëntie 

en betere dienstverlening. Dit betekent dat verschil

lende medewerkers zich zes jaar lang intensief heb

ben ingezet om het INBO vorm te geven en voorstel

len uit te werken om een performante wetenschap

pelijke instelling u it te bouwen. Een instituut met 

meer dan 270 medewerkers vraagt immers een 

andere aanpak dan één met 150 medewerkers.

Binnen het INBO zijn er twee nieuwe subentite iten, 

nl. de WOD en BIPER. WOD staat voor Wetenschap

pelijke Ondersteunende Dienst. Deze subentite it 

zal onder meer instaan voor de on tw ikke ling en het 

beheer van databanken, de inform atie- en kennis

doorstrom ing (inclusief de bib lio theek) en de 

afstemming van de werking van de laboratoria. 

Binnen deze subentite it w illen we ook biometrische 

ondersteuning, methodologische adviesverlening

en kwalite itszorg uitbouwen.

BIPER is het anagram voor beleidsinterface, p lan

ning en externe relaties. Deze subentite it w il de rol 

vervullen van interface tussen onze “ klanten”  

(beleid en doelgroepen) en het Instituut. Ze w il 

daarmee relevante signalen over onderzoeksnoden 

beter en sneller omzetten in het wetenschappelijk 

programma om zo het beleid optim aal te onder

steunen. Deze subentite it zal ook de bovengewes

te lijke  en internationale ontw ikkelingen opvolgen. 

Verder heeft BIPER de opdracht om onze weten

schappelijke kennis beter bekend te maken bij het 

beleid en de doelgroepen en om de interne com

municatie te  verzorgen.

Inmiddels zijn voor deze horizontale diensten coör

dinatoren aangesteld - door interne verschuivin

gen, want extra middelen zijn er momenteel niet.

Zij zullen deze diensten opstarten. Ik ben verheugd 

dat verschillende ex-IBW-medewerkers de nieuwe 

uitdaging hebben aanvaard.

Naast deze veranderingsprocessen ging het onder

zoek gelukkig verder. In d it activite itenverslag 

geven we bondig de resultaten weer. Wie meer 

details w il, kan gerust de medewerkers recht

streeks contacteren o f de lite ra tuur opvragen.

Enkele medewerkers zijn er niet meer: hun s ta rt

baan werd niet verlengd, hun contract op het Eigen 

Vermogen kon niet verlengd worden, maar Nico ... 

hij verlie t ons voor a ltijd ! Nico Van Pee was een 

enthousiaste groenarbeider in Groenendaal, maar 

kwam om het leven op zaterdag 3 septem ber bij 

een motorongeval. Een auto maaide hem van de 

baan en Nico overleed ter plaatse. Amper 32 jaar 

was hij, nog een heel leven voor zich!

Maar het leven gaat ve rd e r...

Samen met de collega’s van het IN hebben we op 

26 maart van d it jaar 15 jaar IBW en 20 jaar IN en 

tege lijk  de opstart van het INBO gevierd, in aanwe

zigheid van allen waar we oo it mee samenwerkten 

en van onze minister, Kris Peeters. We hebben toen 

al bewezen dat IBW en IN ais INBO kunnen samen

werken. We zullen d it nu verder uitbouwen op 

inhoudelijk, wetenschappelijk vlak.



Wat zal de toekom st brengen? Het IBW heeft alvast 

m ultifunctiona lite it van natuur en bos en hun duur

zaam beheer ingeschreven ais rode draad in de 

missie van INBO. Ais IBW hebben we d it steeds 

hoog in ons vaandel gedragen. Het is aan de nieu

we directeur en aan onze m inister om deze rode 

draad mee te nemen en te bewaken in de beheers

overeenkomst.

Het IBW-glas is geledigd, ook d it van het IN, het 

INBO-glas w ordt nu gevuld. Ikzelf engageer me om 

de nieuwe directie en de m inister ervan te overtu i

gen dat de Ínhoud van d it glas het IBW-aroma moet 

meedragen.

Jos Van Slycken

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

materiaal die de basis vormt van de natuurlijke biolo

gische variatie en uitgangspunt is voor selectie en

veredeling.

Het onderzoek rond het behoud van genetische bron

nen wil de genetische rijkdom inventariseren en karak

teriseren maar ook het oorspronkelijk genenmateriaal 

vrijwaren en nieuwe genenbanken uitbouwen. 

Daarnaast wordt voor meerdere soorten intensief 

gewerkt aan morfologische en genetische studies op

populatieniveau.

We werken ook aan selectie en veredeling: uitgaande 

van de aangelegde genenbanken streven we naar de 

selectie en ontwikkeling van bosbouwkundig meer

waardig uitgangsmateriaal van waardevolle boom

soorten.

Beide opdrachten zijn sterk onderling verweven, wat 

tot uiting komt in de wetenschappelijke aanpak en de 

gebruikte methodes en infrastructuur. Geïntegreerd 

morfologisch, fysiologisch en moleculair genetisch 

onderzoek en uitgebreid veldwerk jstaan centraal. We 

streven ernaar om inzicht te krijgen in de genetische 

samenstelling en eigenschappen van de boomsoorten 

en om kwalitatief hoogwaardig teeltmateriaal ter 

beschikking te stellen dat, afhankeljjk van de objectie

ven, aan verschillende eisen moet voldoen. We cree 

ren ook entiteiten voor de in situ en ex situ conserva

tie van genenbronnen (respectieve ijk zaadbestanden 

en zaadboomgaarden). Verder ontwikkelen we richtlij

nen en toepassingen voor het beleid.

Behoud en g e b r u i k  
van g e n e t i s c h e  bronnen  
in de bosbouw
Populier: ‘ Bakan’ en ‘Skado’, voorlopers van 

een generatie nieuwe cultivars

‘ Bakan’: ï-jarige plant opgekweekt 

u it stek (opname 08/09/04).

Populier is en b lijft een economisch interessante 

boomsoort. De toepassingsmogelijkheden van het 

hout en de rentabilite it zorgen voor interesse bij de 

populierverwerkende industrie en bij boseigenaars

populierentelers.

De vitaliteitsproblem en die zich de laatste jaren 

voordoen, met ais voornaamste oorzaak roestaan- 

tastingen, zijn het gevolg van het gebruik van een te 

beperkt aantal cultivars. Het Instituut werkt daarom 

aan een continue verruim ing van het beschikbare 

sortim ent roesttolerante cultivars. Een selectie van 

veelbelovende klonen werd de voorbije twee jaar 

intensief opgevolgd in kwekerijproeven voor het 

bepalen van hun roestresistentie en -tolerantie 

(invloed van roestaantasting op de groeikracht). 

Tegelijkertijd werd de gevoeligheid van deze klonen 

voor verschillende roestrassen bepaald via kunst

matige infecties in het labo.

Deze resultaten, in combinatie met observaties en 

metingen uitgevoerd in de kwekerij en proefbeplan- 

tingen voor andere selectiecriteria, hebben uitgewe

zen dat er een interessant potentieel aanwezig is 

binnen de nakomelingen van gecontroleerde kruisin

gen in de hybridengroepen P. trichocarpa x  P. maxi

mowiczi7, P. deltoides x  (P. trichocarpa x P maximo

wiczi!) en P. deltoides x  P. maximowiczii.

‘Bakan’ en ‘Skado’ zijn twee nieuwe P. trichocarpa x 

P. maximowiczii  cultivars waarbij alle stappen onder

nomen werden in het kader van de 

verdeling van stekmateriaal naar 

de kwekers toe. Met het oog op 

een snelle commercialisatie van b ij

komende cultivars werden verdere 

selecties uitgevoerd binnen de 

andere hierboven vermelde hybri

dengroepen, evenals de groepen P. 

deltoides x P. nigra en (P. trichocar

pa x P. deltoides) x P. deltoides.

Naast alle activiteiten die inherent 

verbonden zijn aan het klassieke 

veredelingswerk (verruiming gene

tische diversiteit, gecontroleerde 

kruisingen, aanleg en opvolging 

proefbeplantingen,...) werd verder 

onderzoek verricht rond grauwe



abeel ais alternatieve soort, populierenteelt die aan

leunt bij de klassieke bosbouw (korte plantafstan- 

den, gebruik van populaties) en biomassaproductie.

contactpersonen: Boudewijn Michiels en 

Marijke Steenackers

Veredeling van w ilgen ondersteund door fyto- 

pathologisch onderzoek

Naast populieren zijn ook wilgen snelgroeiende 

boomsoorten met een economische potentie. In 

tegenste lling to t populieren zijn de meest voorko

mende w ilgensoorten inheems. Daarom vormen ze 

een interessant a lte rna tie f voor houtproductie in 

io  Vlaanderen. Aan het Instituut loopt reeds geruime

IBW 2005 tijd  een veredelingsprogramma van w ilg. Hiermee

Activiteitenverslag proberen we klonen te verkrijgen met een combina

tie van hoge groeikracht, goede vormeigenschap

pen en Brenneria sa lic is -res is ten tie  (watermerk- 

ziekte). Afgelopen jaar werden een 20-tal gecontro

leerde kruisingen uitgevoerd met schietw ilg (Salix 

alba), b indw ilg  (Sa lixx rubens) en kraakwilg (Salix 

fragilis). In een eerste fase werden een 2000-tal 

zaailingen behouden.

In de proefaanplantingen werden de klonen verder 

geëvalueerd naar groeikracht, vorm, vorm ing 

waterlot... In to taal werden ook v ijf  ha nieuwe

proefaanplantingen aangelegd. Het materiaal was 

zowel afkom stig u it de basiscollectie ais u it de 

gecontroleerde kruisingen.

300 klonen die reeds in een verder stadium van 

selectie verkeren, werden in een selectieproef voor 

resistentie aan waterm erkziekte opgenomen. Van 

de 300 oorspronkelijk  geïnfecteerde klonen waren 

er slechts 15 (v ijf %) die noch uitwendige noch 

inwendige symptomen vertoonden. Deze sterk 

geselecteerde klonen zullen gebruikt worden ais 

géniteurs in het kruisingsprogramma en worden 

beschouwd ais veelbelovende klonen voor eventue

le commercialisering. Daarom werden ze opgeno

men in een zogenoemde UPOV (Union internationale 

pour la protection des obtentions végétales)-proef 

om hen te karakteriseren volgens de internationale 

UPOV-kenmerken (bladuitloop, geslacht...). Zo kan 

een dossier samengesteld worden om deze gese

lecteerde wilgenklonen op de markt te brengen.

contactpersonen: Pierre Van Peteghem en

M arijke Steenackers

Boskers: de "ede le" boomsoort in het verede

lingsprogram ma

Het veredelingsprogramma van boskers (Prunus 

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

een nieuwe generatie zaadboomgaard, om het hu i

dige onevenwicht te ondervangen tussen de vraag 

naar en het aanbod aan hoog kw a lita tie f inheems 

bosbouwkundig teeltm ateriaal.

Naast het optimaliseren van het ru im te lijk  ontwerp 

van de zaadtuin, richt het onderzoek zich ook op 

het verhogen van het opbrengstvermogen door de 

selectie van de beste moederbomen uit een basis

collectie van 159 genotypes. Dit zullen we bereiken 

door de observatie van de half-sib afstamming van 

elk genotype. Hierdoor zullen we inzicht krijgen in 

de overerfbaarheid h_^ van de bij de selectie gehan

teerde, bosbouwkundig relevante kenmerken.

In een eerste fase werden sinds 2002 op uiteenlo

pende standplaatsen acht proefpercelen aangelegd 

met de half-sib afstamm ing van de 65 genotypes 

aanwezig in de erkende zaadboomgaard 

“ M ommedeel”  (Bierbeek, Meerdaalwoud). Door 

herhaalde observatie van deze nakomelingschap-

Inwendige symptomen van water

merkziekte na kunstmatige infectie.
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testen kon de General Combining A b ility  (GCA) van 

elk genotype worden bepaald voor groeikracht en 

vorm. De GCA geeft weer in hoeverre de afstam 

ming van een bepaald genotype voor een gegeven 

kenmerk beter, resp. slechter is dan het algemeen 

gemiddelde genomen over het nakomelingschap 

van alle genotypes.

Eens de h_^ waarde bepaald is voor elk selectiecri

terium , zal voor elk genotype een selectie-index 

worden berekend, zijnde het gewogen gemiddelde 

van de GCA waarden voor alle kenmerken, waarbij 

de overeenkomstige h_^ waarden ais gewicht w or

den gebruikt.

Resistentie aan bacteriekanker, veroorzaakt door 

Pseudomonas syringae, wordt in het selectiepro- 

gramma opgenomen ais één van de belangrijkste 

selectiecriteria. We testen de gevoeligheid van io  

géniteurs aan twee verschillende pathovars van de 

bacterie (pv. syringae  en pv. m ors-prunorum). Ze 

zullen betrokken worden in gecontroleerde kruisin

gen om de overerfbaarheid van resistentie tegen 

bacteriekanker te bepalen. Bijkomend wordt de 

gevoeligheid van 26 plusbomen bestudeerd voor

aleer ze in een zaadboomgaard worden opgenomen

contactpersonen: Bart De Cuyper en

Marijke Steenackers

Boskers en bacteriekanker: snelle identificatie  

van de ziekteverwekker

Boskers is een ‘edele’ loofhoutsoort, die door ken

ners vooral gewaardeerd wordt voor zijn prachtig 

hout. Goede houtkwaliteit wordt alleen bekomen 

op voorwaarde dat een aantal ‘ bosbouwkundige’ 

maatregelen zorgvuldig worden toegepast zoals: 

aanplanten op een geschikte standplaats, aange

paste plantafstand hanteren, regelmatig dunnen en 

snoeien.

De veredelaar probeert de houtproductie  vooral te 

optimaliseren door in het selectieprogramma crite 

ria op te nemen zoals vorm, groeikracht, geschikt

heid voor het p laatselijk klim aat en in het bijzonder 

resistentie aan ziekten.

Voor boskers is bacteriekanker één van de belang

rijkste ziekten die de kw a lite it van het hout sterk 11

beïnvloedt. Deze bacterie veroorzaakt bij hevige genetische bronnen

aantastingen vroegtijd ige bladval in de zomer.

Bovendien insta lleert de bacterie zich in het najaar 

onder de schors, om in de w inter kankervormige 

gezwellen te ontw ikkelen op tw ijgen en stam.

Verschillende Pseudomonas syringae pathovars  

kunnen deze symptomen veroorzaken:

Pseudomonas syringae  pv. syringae, Pseudomonas 

syringae  pv. morsprunorum  (rassen 1 en 2) en 

Pseudomonas syringae  pv. avii. M omenteel wordt 

nagegaan welke van deze pathovars het meest 

voorkomen in de zaadboomgaarden en proef- 

beplantingen van het Instituut, zodat kan beslist 

worden welke pathovars best in het selectiepro

gramma voor resistentie opgenomen worden. Zowel 

de bacteriën die op de bladeren voorkomen in de 

zomer-herfst ais deze die de kankergezwellen ver

oorzaken in de w inter-lente, worden bestudeerd.

Omdat de gekende identificatletechnieken voor de 

pathovars te omslachtig waren, werd geopteerd 

voor de ontw ikkeling van een snellere moleculaire 

methode (DGGE). Deze techniek wordt routinem a

tig  toegepast in het labo.

contactpersoon: Marijke Steenackers

Geselecteerde plusboom van boskers. Eerste symptomen van kanker bij 

boskers na kunstmatige Infectie. 

(Foto: Kurt Schamp)
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De vraag naar plantsoen b lijft stijgen

Het Ins tituu t ijve rt verder voor meer geschikt bos

plantsoen in Vlaanderen. De planten moeten vitaal 

zijn, goed aangepast aan de groeicondities en 

beantwoorden aan vooropgestelde doelstellingen. 

De plusbomen van haagbeuk werden vegetatie f 

vermeerderd voor de aanleg van een zaadtuin. Op 

die manier werd ook een eerste zaadtuin van 

gewone esdoorn aangeplant in Maldegem.

De lijst van aanbevolen herkomsten kende een u it

breiding. Een boskersen bestand van de categorie 

“ geselecteerd”  werd een toegelaten eenheid. Ook 

de erkenning van zeven autochtone zaadbronnen 

en bestanden van de categorie “ van bekende orig i

ne”  zorgde voor een groter aantal officiële oogstlo- 

caties. Deze laatste bevatten verscheidene soorten. 

12 Het Contactpunt Bosbouwkundig Teeltmateriaal,

IBW 2005 een in itia tie f van AMINAL, afd. Bos & Groen en het

Activiteitenverslag Instituut, vierde zijn eerste verjaardag. Dit

Contactpunt verspreidt gegevens over de zaadzet- 

ting  onder privé-kwekerijen en zaadhandelaars. 

Deze gegevens worden verzameld door boswach

ters. Daarnaast probeert het Contactpunt vragen 

over aanbevolen herkomsten te beantwoorden. De 

vraag naar deze herkomsten steeg merkbaar. Ook 

bleken meerdere kwekerijen geïnteresseerd om op 

nieuwe locaties te oogsten. Tenslotte werden de 

planten niet enkel voor bebossing o f herbebossing 

gebru ikt, maar ook voor de aanleg van bosranden, 

houtkanten en hagen.

Op de twee studiedagen “ Autochtone bomen en 

struiken: van wetgeving to t aanplant” , in samen

werking met AMINAL, afd. Bos & Groen en Inverde, 

werd onder meer het Contactpunt voorgesteld. 

Daarnaast werd de wetgeving over erkenning en 

m ogelijke subsidies toegelicht.

contactpersoon: Karen Cox

Autochtoon plantsoen: het erfgoed van lokale  

populaties van bomen en struiken

Het commercieel aangeboden plantsoen van 

inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen is 

d ikw ijls  van buitenlandse herkomst, omdat zaadbe- 

standen en -tuinen hier ontoereikend o f onbe

staande zijn. Het doei van deze actie is autochtoon 

plantsoen te creëren. Dit geeft nieuwe kansen aan 

de genetische d ivers ite it van autochtone popula

ties. Gebruik ervan is aangewezen in aanplantingen 

met ecologisch doei.

Het Instituut volgde de autochtone zaadoogst op 

geïnventariseerde locaties in verschillende regio’s 

in Vlaanderen op. Het zaad werd opgekweekt in de 

gewestkwekerijen van AMINAL, afd. Bos & Groen, 

o f via contracttee lt bij privé-kwekers. De locaties 

werden erkend ais zaadbron o f zaadbestand.

Het Ins tituu t zamelde uitgangsmateriaal in voor 

zaadtuinen. Deze zullen een commercieel haalbare 

zaadoogst toelaten. De best gequoteerde autoch

tone genenbronnen u it de inventaris werden vege

ta tie f vermeerderd. Van 275 moederplanten 

(Vlaamse Zandstreek: hazelaar, hondsroos, trilpo- 

pulier, gelderse roos; Kempen: vu ilboom , lijsterbes, 

hazelaar, trilpopu lie r, m ispel; Brabant D istrict Oost: 

fladderiep; Brabants D istrict West: hazelaar, gel

derse roos, veldesdoorn, kardinaalsmuts, honds

roos, sleedoorn) werden een 4000-tal groenstek- 

ken gemaakt. Een 350 moederplanten werden 

afgeënt: Kempen: zomereik, w intere ik, fladderiep; 

Vlaamse Zandstreek: linde, sleedoorn, hazelaar, 

boskers, haagbeuk, fladderiep en trilpopu lie r; 

Brabants D istrict West: sleedoorn, linde, hazelaar, 

haagbeuk, fladderiep, boskers, trilpopu lie r; 

Brabants d is tric t Oost: boskers, haagbeuk en w ilde 

appel (2200 enten). Gedeeltelijk aangelegde zaad

tuinen werden verder uitgebouwd en nieuwe bijge-
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plant: Lemberge, Semmerzake, Dentergem, 

Dranouter, Hemelveerdegem, Ename, Bierbeek. 

Om de bewustwording te stim uleren rond het 

behoud van autochtone populaties en het gebruik 

van autochtoon plantsoen, organiseerde het 

Instituut twee studiedagen in samenwerking met 

AMINAL, afd. Bos & Groen en Inverde: één voor 

bos- en natuurwachters, en één voor een breed 

publiek. Bij de laatste was de opkom st uitzonder

lijk  hoog.

contactpersoon: Kristine Vander

M ijnsbrugge

W etenschappelijk onderzoek op autochtone 

populaties van bomen en struiken

De inventaris van autochtone genenbronnen in 

Vlaanderen is niet enkel een uitgangsbasis voor 

maatregelen ter behoud en gebruik (zie vorige acti

v ite it). De inform atie is ook nuttig  voor weten

schappelijk onderzoek. Dit gebeurt onder andere 

op zwarte populier en w ilde rozen. In het kader van 

een Europees project (leader+) werd haagbeuk, 

enerzijds geoogst op verschillende locaties In 

Vlaanderen en anderzijds afkom stig u it Oost- 

Europese bronnen, uitgezaaid met het oog op een 

herkomstproef. Binnen ditzelfde project werden 

van 120 autochtone boomvormende wilgen en 8o 

wilgen uit het veredelingsprogramma van het 

Instituut, stekken gesneden en uitgeplant, voor 

een herkom stproef en een pathogenlte itstest van

watermerkziekte. Voor het lopende PODO-project 

werden bijkomende w ilde appels afgeënt, werd een 

eerste collectie w ilde appels u itgeplant In 

Dentergem ais zaadtuin, en werd gewerkt aan een 

behoudsstrategie. B ijvoorbeeld het populatleher- 

stel In W ljnendalebos: hybride en cultuurappels 

worden verw ijderd en de te kleine populatie aan

wezige wilde appels wordt uitgebreid. 

Doctoraatsonderzoek werd opgestart rond het 

taxonomlsch complex sleedoorn - heersterpruim - 

kroosjespruim. Voor een morfologische studie wer

den 187 bloemtwijgen ingezameld. Van 425 s tru i

ken werd blad- en vruchtm ateriaal bemonsterd 

voor zowel morfologische ais m oleculair genetische 

analyse. Voor het archeologisch lu ik werden 994 

stenige endocarpen (pitten) bestudeerd afkom stig 

van opgravingen van het VIOE. Ook werd in 2005 

zomer- en wintereik onderzocht. Het chloroplastty- 

pe werd bepaald van de planten voorzien voor de 

zaadtuin. Van enkele nieuw ontdekte stoven in 

Limburg werd de k lona lite it (behoren ze to t één 

genetisch individu?) van de individuele stammetjes 

gecontroleerd met de AFLP-techniek. Deze AFLP- 

technlek werd tevens op punt gesteld voor jenever

bes, fladderiep en sleedoorn, voor analyse van de 

genetische diversiteit.

contactpersoon: Kristine Vander

Mijnsbrugge

13

genetische bronnen

1 Dit stuifduinengebied in Meerhout Is een 

potentiële zaadbron van autochtoon 

sporkehout. Door het open karakter dragen 

de struiken vele bessen. (Foto: Karen Cox)

2 Prille enten van haagbeuk.

3 Haagbeukzaailingen voorzien voor een 

herkomstproef komen vrij wisselend op.
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Gecontroleerde kruis

ingen bij populier met 

pollenmengseis. 

(Foto: André Meersman)

Invloed van populierencultivars op hun 

inheemse verwanten

Dit onderzoek kadert in het behoud van de biodi

versiteit van inheemse zwarte populier. Het geeft 

ons ook inzicht in het effect van de verspreiding 

van pollen van exoten o f van genetisch gem odifi

ceerde (gg) planten naar niet-gg planten. Meer 

inzicht In het proces van uitkruisen van exoten met 

w ilde verwanten biedt de mogelijkheid om specifie

ke maatregelen u it te  werken ter bescherming van 

inheemse soorten en natuurlijke ecosystemen.

Voor d it onderzoek werden genetische vingeraf

drukken (DNA-fingerprints) genomen van het 

genoom van de meest gebruikte populie rencu lti

vars. Deze DNA-fingerprints werden vergeleken met 

DNA-fingerprints van nakomelingen van de inheem

se zwarte populie r om zo de verspreiding van 

genen van cu ltuurpopu lie r in het landschap te 

bestuderen. Naast de v ita lite it van pollen en zaad, 

werd ook het bevruchtingsproces bestudeerd. Het 

tijd s tip  waarop de pollen op de stempel komen en 

de com petitie die de pollen aangaan met pollen 

van andere populierensoorten bepalen mee het 

succes van de bevruchting. Dit werd onderzocht 

aan de hand van gecontroleerde kruisingen met 

pollenmengsels gevolgd door vaderschapsbepalin- 

gen via DNA-analysen.

Naast d it onderzoek dat meer inzicht moet verwer

ven in genenverspreiding bij populier, werd de 

wetenschappelijk onderbouwde herintroductie van 

de zwarte populier langs de Grensmaas verder 

gezet.

contactpersoon: An Vanden Broeck

m
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Het team Bosbescherming onderzoekt de toestand en 

het herstelvermogen van bosecosystemen, de beïnvloe

dende factoren, de processen die hierbij een rol spelen 

en de methoden om de negatieve gevolgen van interne 

en externe invloeden te beperken.

Drie langlopende monitoringprojecten vormen de basis 

van het huidige programma: de vitaliteitsinventaris van 

de Vlaamse bossen, het meetnet voor de intensieve 

monitoring van bosecosystemen en de meetsite 

Brasschaat. Deze projecten kaderen in een internatio

naal samenwerkingsprogramma van de EU en het 

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

reiniging op bossen en hebben ais doei: 

(i) de gezondheidstoestand van de bossen in Vlaande

ren periodiek te beschrijven en de evolutie op te volgen;

(2) inzicht te verwerven in de relaties tussen de toe

stand van bosecosystemen en antropogene en natuur

lijke stressfactoren; 

(3) de depositie van atmosferische stikstof te onderzoe

ken en ozonconcentraties en -fluksen te bepalen.

In het afgelopen jaar is in deze monitoringprogramma’s 

bijzondere aandacht besteed aan de verdere verfijning 

van de meetmethodes en de meetinfrastructuur. 

Kwaliteitszorg en -bewaking blijven êen permanent aan

dachtspunt. De centrale databank is verder uitgebouwd 

en de accuraatheid van de depo|itiemetingen is ver

hoogd na een doorlichting van h®t staalnameproces. 

In 2005 is een nieuwe medewerker aangeworven in het 

kader van het project “ Dynamische modellering van 

streeflasten voor bossen in Vlaanderen”  dat uitgevoerd 

wordt in opdracht van de VMM, Milieurapport

Vlaanderen.

Het team Bosbescherming heeft tevens een adviseren

de en beleidsondersteunende ról in het EU-UN/ECE 

programma, o.a. via het voorzittefschap van de werk

groep Biotische Factoren en een actieve participatie in

d e s k u n d ig e n p a n e ls .

B osb es c h er m i ng
Bosvitaliteitsinventaris

De gezondheidstoestand van het bos wordt aan de 

hand van het bosvitaliteitsmeetnet bepaald. Dit net 

te lt 72 meetpunten met 1728 steekproefbomen.

Meer dan de helft van de steekproefbomen zijn 

grove dennen o f zomereiken. Andere goed vertegen

woordigde soorten zijn beuk, Amerikaanse eik, 

Corsicaanse den en populier. De meetpunten situe

ren zich zowel in openbaar bos ais in privé-bos.

De bosvitaliteitsinventaris maakt deel u it van het 

internationale Level I onderzoek, gecoördineerd door 

het ICP-forests programma van de Verenigde Naties 

(VN/ECE). Op Europees niveau wordt de bosvitaliteit 

beschreven aan de hand van een systematisch meet

net van 16 op 16 kilometer. 10 van de 72 Vlaamse 

proefvlakken behoren to t d it meetnet. Het Instituut 

bezorgt de data aan de Europese Unie en de 

Verenigde Naties. De rapporten van het ICP-forests 

zijn raadpleegbaar op www.icp-forests.org.

In 2005 stelden we een lichte achteruitgang van de 

gezondheidstoestand vast. Het aandeel beschadig

de bomen bedroeg 21,3% te rw ijl 6,2%  van de 

bomen abnormale verkleuring vertoonde. Vooral de 

naaldbomen hadden een m inder goede krooncon- 

d itie  dan het jaar voordien. Toch bleef grove den de 

boomsoort met de beste kroontoestand. Veel 

populieren in de inventaris vertoonden een slechte 

bladbezetting. Amerikaanse eik en Corsicaanse den 

hadden een significant hoger blad- o f naaldverlies 

in vergelijk ing met 2004. Wat Amerikaanse eik 

betreft, speelde de toegenomen insectenvraat een

15
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De resultaten van de bosvi

ta liteitsinventaris werden 

op 18 augustus 2005 t i j

dens een persconferentie 

in Buggenhout voorgesteld 

(Foto: Luc De Geest).

Het Diagnosecentrum voor Bomen verleent praktisch en 

wetenschappelijk onderbouwd advies in verband met 

bomen en boomproblemen in Vlaanderen, zowel in ste

delijke ais niet-stedetijke omgeving.

Andere projecten betreffen de inventarisatie van het 

dennenaaltje en de monitoring van bastkevers in het

Zoniënbos.

http://www.icp-forests.org
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rol. Opvallend was ook de insectenvraat in een 

zomereikenproefvlak in Bocholt. Alle genummerde 

bomen vertoonden bladvraat door eikenprocessle- 

rupsen (Thaumetopoea processionea) en rupsen- 

nestzakken werden op elke stam waargenomen.

Bij beuk was er een significante verbetering van de 

kroontoestand. In 2004 was er veel zaadproductie 

maar weinig bladvorm ing. Eén jaar na het mastjaar 

waren er bijna geen beukennoten en verbeterde de 

bladbezetting aanzienlijk.

contactpersonen: Geert Sioen en

Peter Roskams

Intensieve m onitoring van bosecosystemen

Dit project kadert in een internationaal samenwer

kingsprogramma van de UN/ECE en loopt in 11 bos

gebieden verspreid over het Vlaamse Gewest. Het 

heeft ais doei de toestand en de evolutie van bos

ecosystemen op te volgen en de impact van bioti- 

sche en abiotische stressfactoren (o.a. luchtveront

reiniging) na te gaan. Het reikt tevens inform atie 

aan voor het onderzoek naar de achterliggende 

relaties tussen oorzaak en gevolg.

Tijdens de zomermaanden hebben we vitaliteitsbe- 

oordelingen uitgevoerd in 11 permanente proefvlak- 

ken, waarbij we de methodiek voor de beoordeling 

van schadeoorzaken verderop punt stelden (cf. 

Opvolging internationale programma’s).

In 2005 hebben we in alle proefvlakken bladstalen 

verzameld voor chemische analyse. De bemonstering 

van de bomen werd voor het eerst uitgevoerd door 

boomklimmers van het Instituut. Deze tweejaarlijkse 

staalnamecampagne wordt in alle landen die deelne

men aan ICP Forests in hetzelfde jaar uitgevoerd.

De resultaten van de atmosferische deposltleme- 

tlngen in 2005 werden gebundeld in een jaarrap

port. De verzurende depositie In de v ijf onderzoch-

Bemonsteringvan 

beukenbladeren voor

chemische analyse 

(Foto: Luc De Geest)

te bossen in 1994 - 2004 b lijk t aan een dalende 

trend onderhevig te zijn. Voor de stikstofcompo- 

nent zien we enkel voor ammonium een dalende 

trend. Ais de huidige trend zich doorzet zal in deze 

meetpunten de langeterm ijndoelste lling voor 

Vlaanderen tegen 2012 bereikt worden. Ondanks 

de gunstige tendens behoren de deposities in 

Vlaanderen nog a ltijd  to t de hoogste binnen het 

Europese depositiem eetnet.

Om de atmosferische depositie accurater te 

bemonsteren, hebben we de apparatuur geëvalu

eerd. Daarnaast hebben we een natte depositie- 

vanger gekocht, om de hoeveelheid droge deposi

tie  bij de bemonstering van de bulkdepositie te 

kunnen bepalen.

We hebben de kw a lite it van de wateranalyses 

geëvalueerd door vergelijkende testen en door een 

onbekend monster op te sturen voor analyse. Uit 

de resultaten b lijk t dat we voor de meeste elemen

ten binnen een aanvaardbare foutenmarge werken. 

De hoeveelheid en samenstelling van het strooisel 

w ordt sinds 1999 opgevolgd. Het strooisel wordt 

opgedeeld in b laderen/naalden, vruchten/zaden, 

houtig  materiaal en restfractie. 2004 was een mast

jaar voor beuk met extreem veel vruchtzetting. De 

to ta le  hoeveelheid strooiselbiomassa varieerde van 

4 to t 8 ton per hectare en was dubbel zo hoog ais 

in 2003. Het strooisel is voor meer dan 95% 

samengesteld u it organisch materiaal. De blade

ren/naalden bevatten gemiddeld 1,1% stikstof. Het 

gehalte aan fosfor en zwavel is doorgaans kleiner 

dan 0,15%. Calcium en kalium zijn de dominerende 

kationen in de biomassa. In 2004 kwam gemiddeld 

5,9 ton organisch materiaal, samen met 72 kg N;

5,2 kg P en 7 kg S per hectare terecht op de bosbo

dem. Het stikstofgehalte was extreem hoog in de 

loofboom proefvlakken met waarden groter dan 100 

kg N per hectare in Gontrode en Zoniën.

Om de bodemtoestand adequaat te blijven m onito

ren, hebben we de bodemvochtmeters geëvalu

eerd, die we in 2004 geïnstalleerd hadden. Alle 

meters waren geschikt voor het bemonsteren van 

bodemwater. Uit de resultaten b lijk t dat verzurende 

depositie le id t to t verzuring van de toplaag van de 

bosbodems. De grote hoeveelheid ammoniak in 

het neerslagwater w ordt in de toplaag van de m ine

rale bodem vrij snel omgezet naar n itraat met v rij

ste lling  van protonen. Hierdoor ontstaat een zuur- 

stoot in de bovenste minerale laag die zich herstelt 

in functie  van de diepte. Bodemverzuring le id t to t 

a lum inium vrijste lling . Vanaf een zuurgraad van 4 

komt het vrijgeste lde alum inium  rechtstreeks in de 

bodem oplossing terecht waar het de zuurgraad zal



bufferen. De zuurneutraliserende capaciteit van de 

bodems b lijk t ook aan een positieve trend onder

hevig: sterk negatieve waarden verdw ijnen, maar 

er worden nog steeds geen positieve waarden 

genoteerd. Om d it bodemchemisch herstel te in itië 

ren is een verdere daling nodig van de depositie to t 

onder de kritische last voor bodemverzuring.

De databank Groenbos met gegevens van het Level 

II bosbodemmeetnet werd verder op punt gesteld 

wat betreft validatie en kwalite itscontro le. Via een 

link tussen de databank en het statistisch program

ma Splus kunnen een aantal grafieken, noodzake

lijk  voor de validatie van de meetgegevens, auto

matisch gegenereerd worden.

contactpersonen: Gerrit Genouw, Peter

Roskams en Sigrid Coenen

Bidirectioneel modet am m oniakfluksen

In veel depositiemodellen gaat men ervan uit dat 

de fluks van een polluent enkel neerwaarts 

gebeurt. Concentraties worden verm enigvuldigd 

met een depositiesnelheid die constant is o f met 

een variabele depositiesnelheid, geschat via een 

model dat het bestaan van een interne polluent- 

concentratie niet in rekening brengt. Toepassing 

van deze modellen voor polluenten die onderhevig 

zijn aan emissie geeft vaak aanleiding to t over

schatting van de netto-fluks.

Voor ammoniak worden tijdens 14% van de geval

len emissiefluksen waargenomen. We evalueerden 

twee bidirectionele modellen om de oorsprong van 

deze emissies te kunnen achterhalen. Telkens werd 

de fluks in een stomataire en niet-stom ataire fluks 

opgedeeld. In het eerste model kon enkel de sto- 

matale fluks opwaarts gemodelleerd worden. De 

emissie wordt dan veroorzaakt door een interne 

ammoniakpoel in de substom atale holten. In het 

tweede model kon zowel voor de cuticula ais de 

stomata een bidirectionele fluks gemodelleerd w or

den. In d it geval wordt er ook rekening mee gehou

den dat er ammoniak vanuit waterverzadigde 

oppervlakten kan vervluchtigen bij droger weer.

We verrichtten voor verschillende meetweken 

simulaties en daaru it bleek dat de cu ticu la re  com

ponent de belangrijkste component van de deposi- 

tie fluks was. De stomataire emissies werden 

meestal omgebogen door de grotere neerwaartse 

depositiefluksen. Enkel wanneer er ammoniak van

u it de cuticula vervluchtigde, was de globale resul

Evolutie van de verzurende depositie in de Vlaamse proefvlakken

2000

A Wljnendale
■ Ravels
• Brasschaat
■ Gontrode
• ZonlCn
- “ CL 2030
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tante opwaarts.

Het invoeren van meerdere parameters in de 

modellen zijn vereist, zoals de zuurtegraad en dikte 

van de waterfilm  op de naalden en het kw antifice

ren van ammoniakopname doorheen de cuticula.

contactpersoon: Johan Neirynck

Verloop van gemeten en gemodelleerde ammonlakfluks 

(deze laatste opgesplltst in stomataire en cuticulalre fluks)

Emissie

Depositie



Bepaling ozonopname door grove den Dynamische m odellering van streeflasten voor 

bossen in Vlaanderen
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Sinds 1996 wordt in Brasschaat de ozonfluks 

bepaald over een gemengd naaldbos. De fluks- 

grootte hangt niet alleen a f van dag- o f nachtcondi- 

ties maar ook de kroonnatheid bepaalt in sterke 

mate de depositie van ozon. Vroeger werd aange

nomen dat ozon voornam elijk via stomata werd 

opgenomen maar het wordt steeds meer du ide lijk  

dat de stomataire sink van ozon beperkt is en dat 

ozon via andere mechanismen neerslaat. In 

Brasschaat stellen we vast dat er ook een belang

rijke nachtelijke depositiefluks is, wanneer stomata 

gesloten zijn. Daarnaast zien we overdag ook een 

verhoogde depositie-effic iëntie, wanneer kronen 

waterverzadigd zijn (stomata bedekt door water- 

film ). De ozondepositie stagneert zelfs In droge 

weersomstandigheden bij hogere concentratieni- 

veaus (geen extra ozonopname bij hogere meet- 

concentraties) te rw ijl de ozondepositie gestaag 

toeneem t bij een waterverzadigde kroon.

H ieruit kunnen we concluderen dat de huidige 

externe Indexen, die louter op concentraties geba

seerd zijn (zoals bv. AOT40, overschrijding 65 en 

200 pg m '3  drempelwaarden), weinig relevant zijn 

om uitspraken te verrichten over ozonschade. Bij 

hogere concentraties wordt de opname van ozon 

doorheen stomata (droog kroonoppervlak) immers 

afgeremd. Er wordt daarom gepleit voor indices die 

meer gerelateerd zijn met effectieve ozonopname in 

plaats van externe ozonindices om ecologisch rele

vante normen voor bosbescherming af te leiden. 

Daartoe moet de netto-fluks in een stomatale en 

niet-stomatale component opgedeeld worden ver

m its enkel u it de stomatale fluks de e ffectie f scha

delijke dosis kan afgeleid worden.

contactpersoon: Johan Neirynck

Verband ozoncentratie en -fluks in functie van kroonnatheid
-1.0

-0.1

-0.6

-0.2

O, concentration (pg m *)

Voor het bos- en natuurbeleid is het belangrijk te 

weten hoe hoog de atmosferische depositie van 

s tiks to f en zwavel mag zijn om de nadelige gevol

gen van verzuring en verm esting op halfnatuurlijke 

ecosystemen te verm ijden. Het Instituut startte  in 

2005 daarom een project op voor de berekening 

van streeflasten voor Vlaamse bosecosystemen 

i.o.v. de VMM, M ilieurapport Vlaanderen. 

Streeflasten voor verzuring worden op een ge lijk

aardige manier bepaald als kritische lasten, maar 

houden rekening met de buffercapaciteit van de 

bodem. Streeflasten geven de maximaal toe laatba

re aanvoer aan van verzurende stiksto f- en zwavel- 

componenten, waarbij een vooropgestelde bodem- 

chemlsche kw a lite it gerespecteerd wordt vanaf een 

bepaald doeljaar. Net zoals voor kritische lasten 

w ordt op Europees niveau een gestandaardiseerde 

aanpak voorgesteld om deze streeflasten te bere

kenen. In d it project meten we in 83 Vlaamse bos

sen, die deel uitmaken van het bosbodem- o f bos- 

v ita lite itsm eetne t (Level I en II proefvlakken). Met 

een dynamisch model simuleren we hoe de che

mische samenstelling van de bosbodems evolueert 

in de tijd  op basis van bodemkenmerken en neer

slag-, depositie- en groeigegevens. Hierbij houden 

we rekening met bodemprocessen met een eindige 

buffercapaciteit zoals kationenuitw isseling en stik- 

stofim m obilisatie . Bij een afname van verzurende 

depositie zorgen deze processen immers voor een 

vertrag ing van het bodemherstel na verzuring. Ais 

de depositie van s tiks to f en zwavel afneemt to t de 

berekende streeflasten, zal de bodem in Vlaamse 

bossen in de loop van de komende decennia de 

gewenste m inimale chemische kw alite it bereiken.

contactpersonen: Jeroen Staelens en

Peter Roskams

-d ro g e  kroon 

-  halfbevochtigde kroon 

-w aterverzad igde kroon



Tijdsverloop van de gesimuleerde (lijn) en gemeten (punt) 

atmosferische stikstof- en zwaveldepositie (eq ha'1 jaar'1) 

voor een Vlaams bosecosysteem en van de concentratie aan 

aluminium (eq m '3) in de bodemoplossing. Op basis van m ini

mumvoorwaarden voor de kwaliteit van het bodemwater wor

den streeflasten voor s tikstof en zwavel berekend.
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Opvolging internationale programma's

Het team Bosbescherming staat in voor de opvol

ging van het internationaal samenwerkingspro

gramma UN/ECE ICP Forests en het EU-programma 

Forest Focus en fungeert ais Focal Centre voor het 

Vlaamse Gewest. Deze taak omvat o.a. de coördi

natie van het programma, centralisatie en beheer 

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

Instantles en deelname aan vergaderingen en 

werkgroepen.

Het team Bosbescherming neemt in d it verband het 

voorzitterschap waar van de Ad hoc group Biotic 

Damage van het ICP Forests. In 2005 werd de toe 

passing van de nieuwe handleiding voor de beoor

deling en rapportering van schadeoorzaken In de 

deelnemende landen opgevolgd. Op basis van de 

ontvangen opmerkingen werden amendementen 

ter verdu ide lijk ing o f aanpassing van de methodiek 

uitgewerkt.

Het team Bosbescherming nam In 2005 ook actief 

deel aan meetings van het Permanent Bosbouw- 

comité van de Europese Commissie, het ICP Forests

Crown Expert Panel, de Task Force en de Programme 

Co-ordinating Group.

In samenwerking met het team Standplaatsonder- 

zoek stond het team Bosbescherming mee In voor de 

ondersteuning en begeleiding van het Forest Soil Co

ordinating Centre.

In het kader van het Europese programma Forest 

Focus werd een projectvoorstel ingediend voor 

deelname aan en ondersteuning van de Europese 

bosbodem inventarlsatie, die in 2006 van start 

gaat. Daarnaast werd in het kader van hetzelfde 

programma een voorstel ingediend over de bepa

ling van de b iodiversite it in de proefvlakken van 

het Internationale bosvlta lite itsm eetnet.

contactpersoon: Peter Roskams
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Diagnosecentrum voor bomen

Het Diagnosecentrum voor bomen verleent prak

tisch en wetenschappelijk onderbouwd advies In 

verband met bomen en boomproblemen in Vlaan

deren, zowel in stedelijke ais niet-stedelijke omge

ving. Diagnose van ziekten en aantastingen, bepa

len van schade aan bomen, Inschatten van de boom- 

condltle (vitaliteit, stabilite it) en het formuleren van 

voorstellen om problemen te voorkomen o fte  reme

diëren zijn de belangrijkste opdrachten.

In 2005 hebben we In totaal 171 adviezen verstrekt 

(15 interne, 74 aan overheden en 82 aan particulie

ren en bedrijven), bijna een verdubbeling ten opzich

te van 2004. De adviezen gingen over ziekten en 

aantastingen (70), insectenschade (32), veiligheid en 

stabiliteit van bomen (39) en beheerproblemen die 

aanleiding geven to t conditieproblemen (59).

Op 27 locaties In Vlaanderen verrichtten we een 

terrelnonderzoek naar de conditie van bomen. Het 

diagnosecentrum was ook betrokken in de begelei

dingscommissie straatbomen (AMINAL, afd. Bos 8.

Groen) en bij het opstellen van een brochure over 

de bloedlngszlekte bij paardenkastanje. Er werden 

workshops gegeven in samenwerking met Inverde 

over bosaantastingen (Ravels) en boomvelligheld 

(Hasselt) en er werden twee excursies voor natuur- 

gldsen begeleid.

contactpersonen: Tuur De Haeck en

Peter Roskams
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O nderzoek naar de verspreiding van de den- 

nennem atode ( B ursaphe lenchus  x y lo p h ilu s )

De dennennematode (Bursaphelenchus xylophilus) 

is een parasita ir aaltje waarvan het oorsprongge- 

bied in Noord-Amerika ligt. De nematode verstoort 

de sapstroom in het xyleem van naaldboomsoor- 

ten, waardoor verkleuring en verwelking ontstaat. 

Eind de jaren ’90 werd het aaltje voor het eerst op 

het Europese vasteland waargenomen in Portugal. 

De verspreiding van de nematode gebeurt vooral 

via houtbewonende keversoorten.

Vanaf 2000 moeten de EU-lidstaten jaarlijks gege

vens verstrekken over de aanwezigheid van de 

nematode op hun grondgebied. In België is het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen hiervoor verantwoordelijk. Voor de 

praktische uitvoering in Vlaanderen werd samenge

werkt met het Ins tituut voor Landbouw- en Visserij- 

onderzoek (ILVO, vroegere CLO - departement 

Gewasbescherming).

Wegens de laa ttijd ige aanvraag werd in 2005 een 

beperkte selectie van de oorspronkelijke locaties 

bemonsterd: in 10 dennenbossen werden stalen 

verzameld van 50 bomen. Ais basis voor deze 

inventaris werd het bosvita lite itsm eetnet gebruikt. 

Het ILVO onderzocht de stalen op de aanwezigheid 

van nematoden. In geen enkele van de bemonster

de bomen kwam Bursaphelenchus xyloph ilus  voor, 

maar in de meeste stalen werden wel saprofage 

nematoden gevonden.

contactpersoon: Peter Roskams

M onitoring van bastkevers in het Zoniënwoud

Het m onitoringpro ject ‘ Bastkevers Zoniën’ werd in 

2005 voorlop ig  afgesloten voor een evaluatie. De 

directe aanleid ing voor d it project waren de groot

schalige aantastingen en sterfte die sinds 2000 in 

talloze beukenbossen In Wallonië en in mindere 

mate in de buurlanden werden vastgesteld. 

Vorstschade, schimmelinfecties en massale aan

tasting door schorskevers (o.a. Trypodendron 

domesticum, T. signatum ) lagen aan de basis. Om 

een eventuele populatie -u itbre id ing van deze ke

versoorten tijd ig  te onderkennen werd in het 

Zoniënwoud een m onitoringprogram m a opgestart. 

Op twee locaties installeerden we In februari 2005 

telkens v ijf vangsystemen met feromonen (li- 

neatine). Gedurende de periode m aart-juli 2005 

bemonsterden we de vallen om de twee weken. De 

determ inatie en het te llen van de vangsten werden 

in het najaar afgerond.

Bij de verwerking besteedden we vooral aandacht 

aan Trypodendron domesticum, T. signatus,

Anisan-drus d ispa ren  Xylosand rus germanus.

In 2005 vingen we iets m inder T. signatum  en T. 

domesticum  dan in 2004. Anisandrus dispar daar

entegen kende bijna een verdubbeling. 

Xylosandrus germanus was net zoals voorgaande 

jaren veru it de ta lrijks te  soort en we vingen bijna 

drie keer meer exemplaren dan in 2004. Abnormale 

schade door deze bastkevers werd in het 

Zoniënwoud niet waargenomen. In het najaar s ta rt

ten we met de verwerking van de monitor- 

inggegevens van de voorb ije  drie jaar.

contactpersoon: Peter Roskams

De bastkever Anisandrus dispar, 

een soort met een hoger aantal 

vangsten In vergelijking met 

2004 (© F. Coutin)
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Het onderzoeksthema Bosecologie en Bosbehandeling 

past binnen de onderzoeksopdracht bosontwikkeling, 

bosecologie en natuurontwikkeling in bossen. De

algemene doelstellingen van deze onderzoeks

opdracht zijn:

• onderzoek naar bosomvorming met ais doei

een meer natuurgetrouwe bosbouw

• onderzoek inzake bostypologie

• uitbouw van het bosreservatenonderzoek

• bosecosysteemonderzoek

Vanaf 1995 werd statutaire invulling gegeven aan de 

opdracht Bosecologie; de opdracht rond 

Bosbehandeling wordt pas sinds 2000 ingevuld. Het 

team kende de laatste jaren een sterke uitbreiding, 

zowel naar personeelsbezetting ais inhoudelijke taken 

en onderzoeksthema’s.

In 2005 verwelkomden we 1 nieuwe medewerker en 

startten we met een nieuw project. Er verdwenen ook 

2 medewerkers en hun projecten. We sloten het jaar af

met 18 medewerkers.

boseco l og i e  en 
b o s b e h a n d e l i n g
Monitoringprogram m a bosreservaten

In 2005 werden de bosreservaten Pruikenmakers 

(Meerdaalwoud) en Terrijst (Peplngen) toegevoegd 

aan het monitoringnetwerk van bosreservaten. 

Eerder werden reeds volgende bosreservaten onder

zocht: Kersselaerspleyn (Zoniënwoud), Everzwijnbad 

(Meerdaalwoud), Wijnendale, de Heirnlsse, Jans- 

heideberg (Hallerbos), Coolhembos (Puurs), en 

daarnaast ook vier Vlaamse natuurreservaten.

Doei van de m onitoring is om een beeld te krijgen 

van spontane processen die zich in onbeheerde 

bossen voltrekken. De resultaten hiervan verschij

nen in monitoringrapporten. Aan de eigenlijke 

m onitoring gaan een literatuur- en een bodem on

derzoek vooraf, om de inrichting van het bosreser

vaat zo goed m ogelijk te onderbouwen en de waar

nemingen van de eigenlijke m onitoring te verkla

ren. Deze onderzoeken resulteren respectievelijk in 

een basisrapport en een bodemrapport. Het derde 

lu ik  van de m onitoring omvat het opvolgen van de 

paddestoelenflora in een transect van de kernvlak- 

te, waarvan de resultaten verschijnen in een myco- 

logisch rapport. In de jaarlijkse nieuwsbrief Bos- 

reservaten-Nieuws vertalen we onze onderzoeksre

sultaten naar een groter publiek en berichten we 

over de u itbouw  van het bosreservatennetwerk in 

Vlaanderen.

De standaardmethodiek van de m onitoring bestaat 

u it een netwerk van steekproefcirkels en een kern- 

vlakte. De steekproefcirkels geven een representa

tie f beeld van de structuur en de soortensamen

ste lling van bomen, struiken en kruiden. Elke vege- 

ta tle laag wordt geïnventariseerd in een steekproef- 

cirkel met een aangepaste grootte. Metingen in 

een kernvlakte, die een oppervlakte heeft van 

ongeveer één ha, vullen de gegevens van de steek

proefcirkels verder aan en maken een analyse van 

ruim te lijke processen mogelijk. Het methodiek- 

rapport dat de details van de m onitoring beschrijft, 

werd in 2005 afgerond.

contactpersonen: Luc De Keersmaeker,

Hans Baete, Ruben Walleyn en

Kris Vandekerkhove

In 2005 werd het mycologlsch rap- 

port afgerond voor de bosreservaten 

Kersselaerspleyn, Everzwijnbad, 

Wijnendale en De Heirnisse. Hieruit 

blijkt dat in onbeheerde Vlaamse 

bossen zich een rijke houtzwammen- 

flora kan ontwikkelen. Hier 

Tonderzwam in Kersselaerspleyn 

(foto: Ruben Walleyn).



Er werden 1433 liggende 

beuken gedetailleerd opgeme

ten.
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Eiken-Haagbeukenbos met 

Wilde hyacint In het Park van 

Gaasbeek (Lennik, foto; Johnny 

Cornells).



Opstellen van tarieven voor inlandse eik en 

beuk in Vlaanderen

Voor het berekenen van het volume van een boom 

worden meestal tarieven gebru ikt. Een tarief of 

volumetabel is een tabel waaru it je het houtvolume 

van een boom kan aflezen op basis van zijn om trek 

o f diameter en eventueel de boomhoogte. In 2005 

eindigde d it project dat 3 jaar eerder s tartte  i.o.v. 

AMINAL, afd. Bos & Groen. De opdracht was om 

volumetabellen te  ontw ikkelen voor zware inlandse 

eiken en beuken in Vlaanderen.

In 2005 werden de laatste bomen gemeten: in 

to taal 1433 beuken en 821 eiken uit heel Vlaan

deren zijn gedetailleerd opgemeten. Hun stamvolu- 

me werd berekend via de methode van de sectiege- 

wijze volumebepaling.

De samenhang van de dataset werd gecontroleerd 

waaruit bleek dat zwaar gevorkte bomen vaak 

zorgden voor een sterk afw ijkend volume ten 

opzichte van m inder gevorkte bomen. Omdat deze 

bomen maar een klein deel van de dataset u it

maakten, werden ze verw ijderd waardoor de voor

spellende waarde van onze modellen sterk toenam. 

Er werd gezocht naar alternatieven voor het toe 

voegen van de hoogte ais ingang in de tabellen 

omdat hoogtemetingen op het terrein vaak 

omslachtig zijn en m inder nauwkeurig worden u it

gevoerd. Het toevoegen van bodem textuur zorgde 

bij beuk wel voor een lichte verbetering: bij eik 

alleen voor modellen met één ingang. Het bepalen 

van de extra parameter ‘bodem textuur’ is echter 

niet a ltijd evident, zodat de kleine meerwaarde in 

nauwkeurigheid niet opweegt tegen de praktische 

haalbaarheid.

Alle door ons ontw ikkelde modellen scoren beter 

dan de tabel van Dagnelie, die to t nu toe gebruikt 

werd.

contactpersoon: Beatrijs Van der Aa

Classificatie van bosplantengem eenschappen  

in Vlaanderen

Momenteel is er geen algemeen aanvaarde inde

ling van bosplantengemeenschappen in Vlaan

deren. Nochtans is een dergelijke classificatie 

belangrijk voor vegetatiekartering, m onitoring, 

beoordeling van de b iod iversite it, bepaling van de 

potentiee l natuurlijke vegetatie en voor bosbeheer 

en bosbeleid in het algemeen. Er zijn in Vlaanderen 

heel wat inventarisatiegegevens u it bossen be

schikbaar, maar er was nog geen defin itieve syn

these gebeurd.

In 2003 startte  daarom d it project I.o.v. AMINAL, 

afd. Bos & Groen. Voor de uitvoering van het pro

ject werkt het Instituut samen met de afdeling Bos, 

Natuur & Landschap van de K.U.Leuven. De eerste 

fase liep aan de K.U.Leuven; sinds januari 2005 

loopt het project verder aan het Instituut.

In de eerste fase zijn ruim 13000 vegetatieopna- 

men uit bossen in Vlaanderen samengebracht in 

een relationele databank.

In 2005 werden deze data geüniformiseerd (bijv. 

door aan te vullen in welke vegetatielaag de soor

ten voorkomen) en werden de kopgegevens (gege

vens over de proetvlakken zoals oppervlakte, hel

ling, expositie, XY-coördinaten, to ta le bedekking, 

enz.) zoveel m ogelijk aangevuld. Nadien zijn 6663 

opnamen geselecteerd waarmee m.b.v. TWINSPAN 

een classificatie van bosplantengemeenschappen 

werd opgesteld.

In deze classificatie zijn drie niveaus te onderschei

den (verbonden, associaties en varianten). Op het 

niveau van de associaties hebben we 18 types 

behouden.

In de laatste fase van het project worden alle ge

meenschappen beschreven en wordt een sleutel 

opgesteld om aan de hand van de soortensamen

ste lling  van een vegetatie te kunnen bepalen to t 

welke gemeenschap deze behoort.

contactpersoon: Johnny Cornelis
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Enkele archleffragmenten ter Illus

tratie: (boven) negentlende-eeuws 

kapplngsplan voor het Meerdaal

woud en (onder) jachtregiement van 

Arenberg ult 1739.

Werkgroep bosgeschiedenis

Eind 2005 werd door het team een informele en 

interd iscip lina ire Werkgroep Bosgeschiedenis 

opgericht. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 6 

december en bracht onder meer biologen, bosbou

wers, archeologen en historici samen voor een leer

rijke en m otiverende ontmoeting.

De voorgeschiedenis van een bos vorm t één van de 

meest belangrijke bepalende factoren in het hu id i

ge u itzicht en de ontw ikke ling  van het bos. Vandaar 

dat onderzoek rond boshistoriek een belangrijk 

onderzoeksthema is.

Het team bosecologie besteedt veel aandacht aan 

d it aspect, o.a. in het monitoringprogram m a van de 

bosreservaten. Ook voerden we vroeger al projec

ten u it met een belangrijke historische pijler, zoals 

de opmaak van de dig ita le  ‘ bosconstantiekaart’ , 

die de bosevolutie in de laatste 200 jaar weergeeft, 

opgemaakt op basis van oude kaarten.

Heel wat archieven herbergen een schat aan docu

menten die wachten op een ecologisch-gëinspi- 

reerde ontsluiting. Wat de archieven ons niet meer 

kunnen vertellen, kan soms afgeleid worden uit 

kleine landschapselementen o f u it een grondige 

bodemanalyse.

Het is de bedoeling dat de Werkgroep een ontm oe

tingsplaats vorm t voor geïnteresseerde onderzoe

kers uit diverse disciplines. Tijdens vergaderingen 

kunnen ze elkaar helpen en nagaan waar iedereen 

mee bezig is en kunnen belangrijke kennisvragen 

en -leem ten in beeld gebracht worden. In samen

werking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen 

werd een internetforum rond bosgeschiedenis 

gelanceerd.

Op basis van de verzamelde inform atie kunnen b ij

voorbeeld scriptie- en projectvoorstellen worden 

uitgeschreven. Een glossarium van oude boster

men (u iterst handig bij het ontcijferen van archief

materiaal) staat eveneens op het verlanglijstje. 

U ite inde lijk  is het de bedoeling om een zo volledig 

m ogelijk beeld te krijgen van hoe het bos er vroe

ger uitzag en hoe het door de mens werd benut en 

beheerd.

Natuurlijke verjonging

Met d it onderzoek w illen we meer inzicht krijgen in 

de ecologie van de natuurlijke verjonging van 

bomen, meerbepaald in de fase van zaadzetting en 

vestiging van zaailingen.

Het onderzoek dat voor beuk liep in de periode 

2000-2004 is afgerond. In 2005 werd de beschikba

re kennis gebundeld in een ontwerpvademecum 

‘ natuurlijke verjonging van beuk in het 

Zoniënwoud’ .

Voor e ik werd de tijdsreeks van zaadvalgegevens 

verder aangevuld. Met 43 eikels, gevonden rond 44 

eiken, was 2005 helemaal geen zaadjaar. Dat was 

ook te verwachten verm its 2004 wél een goed 

zaadjaar was, waarvan we in 2005 de zaailingen 

overal zagen opduiken. Een eerste anaiyse van de 

gegevens in verband met zaailingvestiging leert dat 

licht een determ inerende factor is voor de zaailing

vestig ing van e ik in Meerdaalwoud en dat maatre

gelen tegen zoogdiervraat de doorgroei van zaailin

gen positie f beïnvloeden.

Voor haagbeuk, es en esdoorn onderzochten we in 

Meerdaalwoud o f er een verband bestaat tussen 

het voorkomen van verjonging en het lichtaanbod. 

Het op punt stellen van de protocols voor lichtme

tingen met behulp van fish-eye foto’s was hierin 

een belangrijke taak. Het nemen van fish-eye foto ’s 

moet immers zeer nauwkeurig gebeuren, w il men 

ze ook ais lichtm eting kunnen gebruiken.

We zagen dat voor de onderzochte boomsoorten 

de invloed van het lichtaanbod w ijz ig t naargelang 

de leeftijd van de zaailingen: de eerste jaren kun

nen de meeste zaailingen opm erkelijk  donkere 

omstandigheden verdragen. De meeste zaailingen 

kwamen voor bij een lichtaanbod tussen 15% en 

25% van het lichtaanbod buiten bos.

contactpersoon: Beatrijs Van der Aa

2004 was een goed zaadjaar voor 

Elk. In 2005 werden dan ook massaal 

zaailingen waargenomen.

t
1

contactpersoon: Hans Baete



Spontane verbossing versus aanplanting

Het project ‘Vergelijking van de vegetatiestructuur 

en -soortensam enste lling bij spontane verbossing 

versus bosaanplanting’ s tartte  in 2003. Dit project 

gebeurt i.o.v. AM I NAL, afd. Bos & Groen en ver

loopt in samenwerking met het KBIN.

Zowel vanuit het natuurbeleid ais vanuit het huidig 

bosbeleid wordt de laatste jaren gepleit voor meer 

aandacht voor natuurlijke processen. In die visie 

past ook het pleidooi voor de herwaardering van 

spontane verbossingsprocessen via nietsdoenbe- 

heer o f extensieve begrazing. Bij spontane verbos

sing gaat men ervan uit dat processen zoals bezet

ting van de standplaats en kroonslu iting geleidelij- 

ker verlopen. De bossen zouden ook een grotere 

heterogeniteit in het horizontaal v lak vertonen, met 

diverse (eventueel In elkaar overlopende) vegeta- 

tietypes, gaande van open vegetaties to t gesloten 

bos. Aan dergelijke gevarieerde boslandschappen 

wordt ook een hoge ecologische waarde gekop

peld. De achtergrondgedachte is dat een hogere 

structuurdiversite it to t een hogere soortenrijkdom  

zou leiden. Maar in hoeverre deze perceptie met de 

realiteit overeenkomt, is nog onvoldoende w eten

schappelijk onderbouwd.

Het deelproject dat het team Bosecologle en 

Bosbehandeling u itw erkt, w il een antwoord form u

leren op deze onderzoeksvragen: (1) Wat zijn de 

verschillen In de structuur van de boomlaag tussen 

aanplantingen en spontane verbossingen op voor

malig intensieve landbouwgronden? (2) Welke ver

schillen vertoont de kruidlaag naar soortensamen

ste lling en bedekking? (3) Wat is de impact van 

zaadbomen in de buurt van het terrein?

Dit jaar inventariseerden we de kruidlaag, moslaag 

en boomlaag van 24 terreinen (12 verbossingen en 

12 aanplantingen) jonger dan 30 jaar.

contactpersonen: Arne Verstraeten,

Luc De Keersmaeker en Kris Vandekerkhove

Boomsoorteneffect op de floristische biodiver

site it bij recente bebossingen op rijke land

bouwgronden

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

ais doei om de invloed van boomsoort en bebos- 

singduur op de plantenblodiversite it te onderzoe

ken bij bebossingen van rijke landbouwgronden. 

Het proefgebied, Mortagnebos (Zwevegem, West- 

Vlaanderen), bestaat u it verschillende bestanden 

die ge lijk tijd ig  (19Z2) werden aangeplant met in 

to taal 13 boomsoorten. Het bos werd geplant op 

voormalige in tensief bewerkte landbouwgronden. 

De bodem is homogeen en bestaat u it vochtige, 

goed gedraineerde leem (Ada). Deze bodem is 

representatief voor de landbouwgronden van de 

leemstreek.

In d it bos selecteerden we 10 bestanden met acht 

verschillende boomsoorten, waarin we zes verschil

lende oud-bosplanten op 20 grldpunten per 

bestand introduceerden.

In 2005 volgden we de Individuele ontw ikkeling van 

deze planten verder op, door de bedekking, hoogte, 

bloei, zaadvorming, verspreiding van zaden en vor

ming van kiemplanten te bepalen. Om de boom

soorteneffecten te kunnen verklaren, maten we op 

alle grldpunten ook verschillende omgevingsfacto

ren, zoals lichthoeveelheid, kruidlaagbedekking, 

strooiselgewicht en bodemvariabelen.

Verder onderzochten we de spontane vegetatie in 

60 bebossingen van landbouwgronden. De helft 

van deze bebossingen gebeurde met zomereik, de 

andere helft met populier. De bossen zijn geïso

leerd o f slu iten aan bij oud bos en de leeftijd  vari

eert van 5 to t 30 jaar.

contactpersonen: Arno Thomaes en

Kris Vandekerkhove
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Gevarieerde spontane verbossing 

gedurende 13 (aar in Overijse (foto: 

Arne Verstraeten).

Jonge bossen kunnen na enkele tien

tallen jaren reeds gevarieerde vege

taties vormen: hier Robertskruid, 

Grote muur en Braam in het 33 ¡aar 

oude Mortagnebos (Zwevegem, foto: 

Arno Thomaes).



Natuurvriendelijke houtexploitatiew ijzen voor 

bossen op kwetsbare bodems

Overstromingsgevoeligheid van bossen
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In 2005 werd het onderzoeksproject ‘Ecologisch 

verantwoorde houtexploitatiew ijzen voor bossen 

op kwetsbare bodems’ afgewerkt.

Doelstelling van het project was inzicht te verwer

ven in de vele wijzen van bosexploitatie en hun 

impact, en aan de hand daarvan enkele realistische 

en praktisch bruikbare exploitatierichtlijnen en - 

voorwaarden te formuleren voor duurzame en eco

logisch verantwoorde bosexploitatie in Vlaanderen. 

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met 

VBV en het Laboratorium voor Bosbouw (UGent). 

Het takenpakket van het Instituu t behelsde vooral 

het opstellen van een signaalkaart, die indicaties 

geeft voor de kwetsbaarheid van bossen voor 

explo ita tie  (zowel biotisch ais abiotisch). Deze 

kwetsbaarheidkaart is een GIS-toepassing, waarbij 

een aantal relevante blotische en ablotische ken

merken van bosbestanden worden samengebracht 

en beoordeeld. Het e indrapport van d it project is 

een naslagwerk rond goede bosbouwpraktijk wat 

betreft bosexploitatie en bevat ook zeer veel nu tti

ge tips en raadgevingen, gebaseerd op p raktijke r

varing in binnen- en buitenland. Het kan worden 

gedownload van de website van het INBO, en is 

ook op CD-ROM verkrijgbaar. De signaalkaarten 

zijn ook per houtvesterij en per kaartblad samen

gebracht in handig raadpleegbare pdf-bestanden.

contactpersoon: Kris Vandekerkhove

Om wateroverlast te voorkomen, s te lt de Vlaamse 

overheid voor om het principe “ vasthouden-ber- 

gen-afvoeren”  toe te passen. Wanneer er boven- 

strooms onvoldoende m ogelijkheden zijn om het 

water vast te houden, is het nodig om waterber- 

ging te voorzien in valleigebieden. Vanuit het oog

punt integraal waterbeheer is het de idee om op ti

maal gebruik te maken van de bergingscapaciteit 

van alle valle igebieden. In tegenstelling to t het ver

leden w ordt gestreefd naar maximale spreiding en 

optim ale multifunctionaliteit van waterberging met 

andere functies.

De TWOL-studie “ M ultifunctiona lite it van overstro

m ingsgebieden: wetenschappelijke bepaling van 

de impact van waterberging op natuur, bos en 

landbouw”  heeft ais doei een methodologie te on t

w ikkelen die de Vlaamse overheid moet toelaten 

om op een éénvormige en gefundeerde wijze 

mogelijkheden voor en consequenties van de m ul

tifunctione le  in rich ting  van overstromingsgebieden 

te bepalen.

Het Ins tituu t staat in voor het lu ik  rond bos. Voor 

de beoordeling van de combineerbaarheid van bos

types met overstromingen werken we met 2 ken

nistabellen, nl. kennistabellen voor inundatieken- 

merken en kennistabellen voor oppervlaktewater

kw alite it. De inundatietabellen geven informatie 

over het effect van overstromingen op bostypes 

onder de vorm van scores voor combineerbaarheid 

(mate waarin vegetatie kan standhouden bij een 

bepaald overstromingsregime) en voor potentie 

(mate waarin vegetatie zich optimaal kan ontw ikke

len bij een bepaald overstromingsregime). De ken

nistabellen voor oppervlaktewaterkwalite it geven 

inform atie over de gevoeligheid van de vegetatiety- 

pen voor verschillende typen van waterkwalite it. 

Omwille van de economische waarde die aan bos 

verbonden is, voorzien we in de deelstudie nog een 

extra tabel: de kennistabel boomsoorten vertaalt de 

effecten van overstromingen naar groeiverliezen.

contactpersonen: Bart Vandecasteele,

Luc De Keersmaeker, Beatrijs Van der Aa 

en Kris Vandekerkhove

De kwetsbaarheidskaart Bosexploitatie geeft aan de exploitant en 

de beheerder een eerste aanwijzing van de kwetsbare zones in het 

bos, in d it voorbeeld voor het provinciaal domein Bulskampveld in 

Beernem. Indicaties voor bodem-kwetsbaarheid:

Rood = zeer kwetsbaar, niet met machines te betreden; Blauw = 

weinig kwetsbaar; algemene exploitatievoorwaarden en Geei = 

belangrijke potenties voor fauna en flora (op basis van BWK en 

boshistoriek); hiervoor is extra aandacht vereist.

K .
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Wetenschappelijke ondersteuning rond beheer- 

plannen van domeinbossen

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

als doei wetenschappelijke ondersteuning te bie

den bij de opmaak van beheerplannen voor de 

domeinbossen.

De opmaak van deze beheerplannen is een absolute 

priorite it voor AMINAL, afd. Bos & Groen. Een be

langrijk knelpunt hierbij is het verzamelen en de 

interpretatie van uiteenlopende abiotlsche en bioti- 

sche gegevens over de betreffende domeinen.

Voor twee domeinbossen werd bestaande informatie 

verzameld en geïnterpreteerd in verband met; (1) lig 

ging in internationale beschermingszones; (2) histo

riek; (3) bestaande inventarissen van fauna en flora; 

(4) reliëf en hydrografie en (5) bodem en geologie. 

Voor de domeinbossen Houthulst en Jagersborg 

werden deze gegevens in 2005 op een weten

schappelijk onderbouwde manier gerapporteerd 

naar AMINAL, afd. Bos & Groen om te worden geïn

tegreerd in het beheerplan.

Voor een tw aa lfta l domeinbossen wordt het 

beheerplan volledig u itgewerkt aan het Instituut.

Bij de opmaak van deze beheerplannen werd de 

methodiek van de biotoopkartering, eveneens on t

w ikkeld aan het Instituut, uitgetest. Dit leidde to t 

een verdere optim alisatie  van de methodiek, zowel 

voor de inventarisatie op het terrein ais voor verde

re interpretatie en verta ling naar het beheer.

De beheerplannen voor Orveytbos, Mortagnebos, 

Wijnendatebos, Polygoonbos en Vagevuurbos wer

den in 2003 afgewerkt, de beheerplannen van 

Teunenberg, Pietersembos, Cleydael, Cruysveld, 

Ravenhof, Vloethemveld en Koekelarebos worden 

verder afgewerkt in 2006.

contactpersonen: Koen Smets,

Leen Govaere, Anja Leyman,

Arno Thomaes en Kris Vandekerkhove

Oude dreven in het Bos van Houthulst, links 14 (uii 

1919 door Graaf Félix Goblet d ’Alviella en rechts 8 

oktober 2004 door Koen Smets.

Fenologie

Sinds een paar jaar observeren we in de marge van 

het verjongingsonderzoek wanneer de bomen in 

blad komen, bloeien, gekleurde bladeren krijgen o f 

hun bladeren verliezen.

Bij de lente-obstervaties kijken we naar het tijdstip  

waarop de bomen in blad komen, o f ze bloeien en 

wanneer ze bloeien. Bij de herfstobservaties kijken 

we wanneer de bladeren beginnen te verkleuren en 

wanneer ze beginnen te vallen. Het onderzoek wordt 

-voorlopig- alleen uitgevoerd voor eik en beuk.

Gemiddeld kwamen de eiken in 2005 eind april in 

blad en waren de blaadjes in de derde week van 

mei volledig ontvouwd. Beukenbladeren versche

nen ongeveer op hetzelfde moment ais de eikenbla

deren, maar ontvouwden veel sneller. Bloei werd bij

eik nauwelijks en bij beuk niet geregistreerd. 27

Gemiddeld begonnen de blaadjes van de beuken in 

het Zoniënwoud in 2005 begin oktober te verkleu

ren. In 2004 begon d it al in augustus, wat dus veel 

vroeger is. 2003 ligt er zo’n beetje tussenin, toen 

begonnen de bladeren ha lf september te verkleu

ren. De beukenbladeren begonnen in 2005 te val

len vanaf eind oktober. In 2004 was dat half sep

tember; in 2003 half oktober. Op d it moment han

gen er nog beukenbladeren aan de bomen, wat in 

de vorige jaren ook wel anders was: half november 

waren de beuken in de vorige jaren wel voor het 

grootste deel kaal. De eikenbladeren begonnen 

iets vroeger te vallen dan de beukenbladeren, maar 

het gaat trager, waardoor er nu nog meer e ikenbla

deren aan de bomen hangen dan beukenbladeren.

Lenteobservaties: met een telescoop

contactpersoon: Beatrijs Van der Aa wordt gekeken hoever de blaadjes ont-
loken zijn en of er bloemen zijn.
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Het team geeft een rondleid

ing over monitoring van de 

bosreservaten in het kader 

van de opleiding van Inverde 

(foto Rollin Verlinde).

Adviesverlening -  d ienstverlening aan derden -  

internationale samenwerking

Het team beantwoordde verschillende vragen om 

advies van de adm inistratie. Zo hebben we heel 

wat ondersteuning gegeven rond de invulling van 

Natura2ooo in bossen. We hebben actie f meege

zocht naar een transparante en operationele 

m ethodiek voor de evaluatie van de staat van 

instandhouding en we hebben het eerste ontwerp 

van instandhoudingsdoelstellingen voor de bosha- 

bitats herwerkt. Verder hebben we een eerste ver

sie u itgewerkt van instandhoudingsdoelstellingen 

van het vliegend hert.

We formuleerden adviezen over de potenties voor 

een bosreservaat in Floordambos, 

Hingenebroekpolder, Bertembos, Vloethemveld, 

‘sHerenbos en Kluisbos, en over het beheer in het 

gericht reservaatsdeel van W ijnendalebos.

We gaven ook een advies over de Beoordeling van 

de Natuurontwikkelingsprojecten langs de 

Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren vanuit 

een bosecologisch perspectief.

Voordrachten over (1) Bosreservaten; (2) 

Bodemverzuring en bosbeheer en (3) zwammen 

verzorgde het team binnen de opleidingen bosgids, 

bosbeheer e n /o f bosbekwaamheid (CVN i.s.m. 

Inverde) en over bosreservaten binnen

‘Vergelijkende bosbouw’ (UGent: bio-ingenieur). 

Verder gaven we voordrachten over : (1) het belang 

van integrale bosreservaten op de studiedag 

‘ B iodiversité et gestion forestière en W allonie’ 

(Gembloux) en (2) de m ethodiek van het Vlaamse 

m onitoringprogram m a integrale bosreservaten op 

de workshop ‘best practices for measuring and 

mapping o f forest reserves”  in Tsjechië. 

Verschillende teamleden zetelen verder namens het 

Instituut in verschillende adviescommissies en 

raden: de adviescommissies bosreservaten, de 

adviescommissies voor de Vlaamse kustreservaten, 

Vlaamse natuurreservaten in Vlaams Brabant, de 

Vlaamse natuurreservaten in de bossfeer, de Vlaam

se Hoge Bosraad, VLACORO, Vlaamse Hoge Raad 

voor N atuurbehoud,... We geven ook advies in de 

stuurgroepen van een v ijfta l onderzoeksprojecten.

Op internationaal vlak neemt het team deel aan de 

EU-COST-actie E27: Protected forests in Europe: 

analysis and harmonization. Het team levert ook de 

w orklng-group leader van de werkgroep ‘ in ternatio 

nale bescherm ingsstatuten’ . Verder is het team ook 

vertegenwoordigd in de internationale stuurgroep 

van het project ‘PROGRESS’ .

Onder impuls van het team werd in 2005 verder 

gewerkt aan het ecologisch beheer van de te rre i

nen in beheer bij het Instituut.

contactpersoon: Kris Vandekerkhove
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Dit werkjaar is het tweede jaati onderzoek van een 

nieuw 5-jarig kaderprogramma. Hierin werden 5 kernta

ken gedefinieerd. Naast onderzoek \*n  de houtstructuur 

en de bepaling van de houtkwaliteit gaat aandacht naar 

technologie en interne en externe invloedsfactoren op 

de houtkwaliteit. De resultaten van deze taken leiden 

naar gerichte informatie voor beleidsondersteuning. 

Vooreen snellere en grotere opmeting van anatomische 

karakteristieken werd een beeld-verwervingsstation 

aangekocht en uitgetest. De eerste resultaten zijn veel 

belovend. Zo kunnen snel en efficiënt profielen van vat- 

frequenties en afgeleide grootheden bekomen worden. 

Vooral omdat de voorbereiding van le  proefstalen sterk

is vereenvoudigd. 

Vroegtijdig onderzoek naar de houtkwaliteit van 100 

wilgenklonen (Salix alba, Salix fragilis en Salix x 

rubens) toonde aan dat densiteit en elasticiteit belang 

rijk zijn in de beoordeling. Binnen elke wilgensoort kon 

den goede klonen met gelijkaardige karakteristieken 

geselecteerd worden. Dit opent Mogelijkheden voor 

gemengde bestanden (klonen en/of soorten). 

Het proefbos Aelmoeseneie (Gontrode) werd uitgebreid 

bemonsterd. Hier werden bomen van es, Amerikaanse 

eik, zomereik en tamme kastanje geveld. De relatie tus

sen de groei en de omgevingsfactoren kan door de aan

wezigheid van de meettoren worden nagegaan. Dit 

wordt verder uitgebouwd met een technologisch luik 

waarin diverse beleidsvragen ais conversie van 

Amerikaanse eikenbestanden, gebruik van kastanje In 

meer duurzame producten,... beantwoord worden. 

Ais laatste wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar 

de bruikbaarheid van Europese lorken uit gemengde 

bestanden voor buitentoepassingen zoals gevelbekle 

ding of tuinmeubilair.

contactpersonen: Lieven I ; Boever (UGent) en 

Boudewijn Michiels

H o u t k w a l i t e i t  en 
H o u t t e c h n o l o g i e
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STANDPLAATSONDERZOEK  
EN B OS UI TB R EI D I NG

De standplaats kan gedefinieerd w ord e n  a is  het ru im 

telijk kader waarbinnen de ecologische processen van 

het bosecosysteem zich afspelen. H et s ta n d p la a tso n  

derzoek bestudeert de relatie tu sse n  a b io tisch e  en 

biotische ecosysteemcompartimenten en leg t zich in 

het bijzonder-toe op de analyse van ru im te li jk  g e b o n 

den standplaatsfactoren die een e ffe c t hebben  op  de 

groei en de ontwikkeling van bomen en b osbes tanden .

In 2005 werden de lopende o n d e rzo e ks lijn e n  ve rde r 

gezet. De studie van de koolstof-component in b o s b o 

dems, belangrijk voor het K y o to -p ro to co l, kreeg veel

aandacht.

In datzelfde perspectief werden in it ia tie v e n  genom en 

voor de realisatie en het onderzoek van e ne rg iebos  

sen, die CO2 neutraal zijn en mogelijks g e b ru ik t k u n 

nen worden voor fyto-extractie o f s ta b ilis a tie  van

zw are  m eta len .

In opdracht van AWZ werd het ond e rzo ek  van bagger 

gronden uitgebreid naar de o ve rs tro m in g sg e b ie d e n . 

Hiermee proberen we mogelijke e ffe c te n  van aanw ezi 

ge bodemverontreiniging op (bos )ecosys tem en  in te 

schatten en adviezen te formuleren vo o r beheer en

b e le id .

In het kader van bosuitbreiding w erden  d ive rse  prak 

tijkadviezen inzake terreinvoorbereiding en s o o rte n s a 

menstelling afgeleverd aan de b u ite n d ie n s te n  van 

AMINAL, Afd. Bos & Groen d oo r het Technisch 

Onderzoek B o s u itb re id in g . 

Op Europees niveau was ons team a c tie f ais 'Forest 

Soil Coordinating Centre (FSCC)’. B e la n g rijke  opdrach  

ten waren de organisatie van een (jian-Europese labo- 

ratorium-ringtest voor bosbodemstalen, de o n d e rs te u 

ning van het forest soil expert panel en de o p s ta rt van 

de tweede Europese b o s b q d e m ln v e n ta rls a tle . 

Terwijl velen aan de vorm en structuren van he t nleu 

we fusie-instituut timmerden, h ee ft het team  stand 

plaatsonderzoek inhoudelijk bruggen  geslagen . Een 

constructieve samenwerking kwam to t s tand  m et de 

IN-medewerkers actief binnen de N iche m o de lle rin g . 

Gezamenlijk werd een proefopzet o n tw ik k e ld  en u ltge  

voerd om op 20 bosproefvlakken de n u tr ië n te n  Inpu t 

via bladvalanalyse te bepa len .

Analyse van de koolstof-sequestratie in 

Vlaam se bodems

Onder impuls van het Kyoto-protocol worden overal 

te r wereld nationale en regionale voorraden van 

organische koo lsto f berekend. Betrouwbare basis

gegevens zoals een accuraat gemeten koolstofge

halte zijn daartoe essentieel. In België zijn de 

meeste koolstofm etingen die opgenomen zijn in de 

bodemdatabanken (Aardewerk, H ib b o d ,...) beko

men met de bekende Walkley & Black (WB) metho

de. Deze analyse, die dateert uit 1934 werd on tw ik

keld ais een snelle methode om een ind icatie f 

gehalte te bepalen van de gem akkelijk oxideerbare 

bodem koolstof. De tota le  koo ls to f wordt geschat 

door m iddel van een correctiefactor die bepaald 

wordt op basis van het aandeel van de W B-koolstof 

ten opzichte van de tota le  koolstof, de zogenaam

de recovery.

Omdat deze recovery bepalend is voor de grootte 

van de koolstofvoorraden in Vlaamse bodems heb

ben we deze grondig getest. Daartoe werden zowel 

zand- ais leembodems onderzocht onder 3 vormen 

van landgebruik: bos-, akker- en weilandbodems. 

Uit de resultaten bleek dat zowel landgebruik ais 

textuur een significante invloed hadden op de reco

very. De laagste recovery zagen we in bosbodems, 

een tussenliggende waarde in weiland en de hoog

ste recovery in akkerland. De recovery bleek ook 

lager voor leembodems dan voor zandbodems.

Op basis van deze observaties werden de koo ls to f

gehalten herberekend, specifiek voor elk landge

bru ik en elke bodemtextuur. De nationale koolstof- 

stocks verhoogden hierdoor met 24 %, variërend 

van 18 %  voor akkerland to t 42 % voor bosbodems 

in vergelijk ing met de standaard berekeningswijze. 

Deze nieuwe recoverywaarden beïnvloeden niet 

alleen de koolstofvoorraden op een gegeven 

moment, maar ook de verwachte w ijzig ing in kool

stofvoorraden na verandering van landgebruik.

Een adequate correctie van WB metingen is dus 

cruciaal voor de absolute en vergelijkende kool- 

stofvoorraad-berekeningen die nodig zijn voor de 

Kyoto-rapportering.

contactpersoon: Bruno De Vos

Uitvoering van de Walkley-Black kool- 
stofanalyse
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Onderzoek naar de bodem kw aliteit van bagger- 

gronden en overstromingsgebieden

Baggergronden o f terrestrische sedimentbodems

zijn bodems die zich gevormd hebben in een laag 

sediment. Op de proefsites in Meigem en Bachte- 

Maria-Leeme werd het effect van een afdeklaag en 

van boomsoortensamenstelling op de strooiselkwa- 

lite it onder zomereik en gewone esdoorn onder

zocht. Gedurende één jaar werd het strooisel op 4 

tijdstippen bemonsterd en opgesplitst in hoofd

boomsoort, populier en een restfractie. Bij zomereik 

werd het strooisel via zeven in 3 fracties ingedeeld. 

Zo kon de verkleining door afbraak van het strooisel 

gemeten worden. De eerste resultaten geven aan 

dat zowel de aanwezigheid van populier ais het con

tact met de verontreinigde bodem leiden to t ver

hoogde metaalconcentraties in het strooisel.

Bij de Bolveerput hebben we vastgesteld dat de 

verdroging en verlanding van het terrein le idt to t 

stijgende blad- en stekconcentraties van Cd en Zn 

bij grauwe w ilg  (Salix cinerea) over 2 groeiseizoe

nen voor het deel van het terrein dat recent droog 

viel. Bij één van de meetpunten verliep de strooi- 

selafbraak zeer traag.

Het toevoegen van bepaalde producten aan de 

bodem vorm t een goedkoper a lte rnatie f voor dure 

saneringsmaatregelen o f het aanbrengen van af- 

deklagen bij historisch verontreinigde bodems. Dit 

jaar hebben we een potproef uitgevoerd met w il

genstekken (S. cinerea, grauwe w ilg) en regenwor

men (Lumbricus terrestris) waarbij het effect van 

verschillende toevoegingen op de bioschikbaarheid 

getest werd. Overleving, groei en metaalopname 

waren de eindpunten van beide potproeven. Enkel 

het onder water zetten leidde to t een lagere opna

me van Cd en Zn bij w ilgen.

contactpersoon: Bart Vandecasteele

Populierenteelt en korte-om loophout voor 

energieproductie in Vlaanderen

In opdracht van AMINAL, afd. Bos & Groen onder

zoeken we de knelpunten die deze beide bosbouw- 

teelten ondervinden in Vlaanderen.

Populierenteelt kan voor landbouwers een interes

sante alternatieve tee lt zijn. Dat hebben alvast 

twee populierenboeren begrepen, op wiens popu- 

lie renbedrijf we druk bezochte ‘open deur’ - bezoe

ken organiseerden voor collega-landbouwers. 

Populier vertoont een zeer efficiënte stikstofhuis- 

houding. Onderzoek van de nutriëntencyclus van 

een 18-jarig ‘ Beaupré’ bestand op landbouwgrond, 

toonde aan dat er geen doorslag van nitraten naar 

het grondwater voorkwam. In de valleigebieden 

waar gecontroleerde overstromingen gepland zijn, 

komen veel popullerenplantingen voor. Een ade

quate schadeloosstelling werd uitgewerkt, in geval 

de teelt bedreigd w ordt o f in het gedrang komt.

Ook korte omloophout kan een dankbare vervang- 

tee lt zijn op landbouwgronden. Maar eerst moes

ten de jurid ische belemmeringen, zoals opname in 

het Bosdecreet, opgeruim d worden. Ook de ecolo

gische incentives van houtige biomassateelt wer

den bestudeerd. Het onderzoek naar de m ogelijk

heden van C02-vastlegging werden geconcreti

seerd in de aanplanting van een grootschalige klo- 

nentest met w ilg  en populier. Fytoremediatie is de 

aanleid ing voor de plannen van een aanplanting 

met populier en w ilg  in de Kempen, op terreinen 

verontreinigd met zware metalen. Deze projecten 

kaderen in de realisatie van het Vlaams 

Klimaatplan. Een overzicht van de huidige stand 

van zaken van houtige biomassa in Vlaanderen 

werd gebundeld in een studienam iddag “ Houtige 

energieteelten in Vlaanderen: 

mogelijkheden en knelpunten.”

contactpersoon: Linda Meiresonne
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activite iten voort onder het EU-programma Forest 

Focus. In de eerste fase van Forest Focus verzorgt 

FSCC de technische voorbereiding van het te rre in 

en laboratoriumwerk van het BioSoil-project, waar 

op meer dan 5000 proefvlakken een bodemkarak- 

terisering zal uitgevoerd worden en bodemstalen 

zullen genomen worden.

Het takenpakket van FSCC in 2005 bestond uit (1) 

het rapporteren van de testfase van de bodemstaal- 

name en laboratoriumanalyses volgens de FSCC 

handleiding, (2) het opstarten van de 4de FSCC ring 

test met deelname van 52 laboratoria u it 28 landen, 

(3) het voorbereiden van internationale plannings- 

vergaderingen van het BioSoil project, (4) het aan

brengen van een Europees humusclassificatiesys- 

teem toepasbaar in BioSoil en (5) het organiseren 

van twee veldtrainingscursussen rond bodemstaal- 

name, profielbeschrijving, en classificatie.

FSCC organiseerde in 2005 twee veld tra in ingscur

sussen voor Europese bosbodemkundigen. De eer

ste cursus had plaats in Wenen in samenwerking 

met het “ Bundesforschungs- und 

Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und 

Landschaft”  u it Wenen en concentreerde zich op de 

bosbodems van de berg - en boreale streken. Een 

tweede cursus werd in Brussel georganiseerd en 

legde de nadruk op de bodems van de lage landen. 

Naast de methodologie voor bodem profielbeschrij- 

ving, voorgeschreven door de wereldvoedselorga

nisatie, en de bodemclassificatie volgens de 

“ World Reference Base for Soil Resources” , leerde 

FSCC tevens verschillende staalnametechnleken 

aan en introduceerde het nieuwe Europese humus- 

classificatiesysteem.

Meer inform atie in verband met de activ ite iten van 

het FSCC kan je raadplegen op de website 

h ttp ://fscc .inbo .be .

contactpersonen: Nathalie Cools en 

Jari Hinsch Mikkelsen
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standplaatsonderzoek

Technisch onderzoek bosuitbreiding

Het Technisch Onderzoek Bosuitbreiding (TOBU) 

geeft in opdracht van AMINAL, afd. Bos & Groen 

gericht advies voor het bebossen van landbouw

gronden. Elke boswachter kan bij ons terecht voor 

technische ondersteuning. Wij voeren dan een 

praktijkgericht terreinonderzoek uit, dat op korte 

term ijn de specifieke noden van de buitendiensten 

kan beantwoorden. Rekening houdend met bodem- 

eigenschappen zoals textuur, pH, drainage en 

bodemverdichting en via het raadplegen van rele

vante GIS-kaarten met inform atie over de geschie

denis van het landgebruik, de Biologische 

Waarderingskaart, het Vlaams Ecologisch Netwerk, 

het Habitatrichtlijngebied, enz. stellen we een v r ij

blijvend advies op met een beoordeling van de ter- 

reinsituatie, de noodzakelijke terreinvoorberelding 

en met vermelding van alle geschikte boomsoorten 

die voor bebossing in aanmerking komen.

Voor de beplantingen van 2003 heeft het TOBU- 

team adviezen geleverd aan de houtvesterijen 

Groenendaal (Koevoet, Liedekerkebos), Antwerpen 

(Olen), Brugge (Balokken, Bredene, Kampveld, 

Rijckevelde, Vierkaven, Sixtusbossen), Turnhout 

(Goren, Prinsenpark, Wezel, Hoogeindse Bergen) en 

Gent (Maldegem, Erpe-Mere, Buggenhout) voor het 

bebossen van ongeveer 120 Ha landbouwgrond.

contactpersonen: Jürgen Samyn en 

Bruno De Vos

Forest Soil Co-ordinating Centre

Het Forest Soil Co-ordinating Centre (FSCC) vond 

zijn oorsprong in het internationaal samenwer

kingsprogramma van de UN/ECE ICP Forests en het 

EU-programma voor de bescherming van de bossen 

tegen luchtverontreiniging. Het zette in 2005 zijn

1 Effect van bodemaddltieven,

Intacte bodemstructuur (“ structuur” ) 

en een moerasregime (“ nat” ) op de 

Cd-concentratles (mg/kg droge stof) 

In de bladeren van grauwe wilg (niet- 

behandelde bodem = “ blanco” , niet- 

verontrelnlgde bodem = “ referentie” )

2 Populierenboeren: verreiker voor 

zorgvuldige snoei

3 De dunne leeflagen boven het 

oude huisvuilstort in de Hoogeindse 

Bergen (Weelde), vergroot de kans 

op windval.

4 Internationale trainingscursus 

rond de beschrijving van bosbodem

profielen en hun classificatie volgens 

de World Reference Base for Soil 

Resources (Wenen, oktober 2005)

http://fscc.inbo.be
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Overstrom ingstolerantie van boomsoorten

In het kader van het TWOL-project 

“ M u ltifunctiona lite it van overstromingsgebieden: 

wetenschappelijke bepaling van de impact van 

waterberging op natuur, bos en landbouw”  nam 

het Ins tituut het aspect bos voor zijn rekening. De 

effecten voor het bos werden via een tweevoudige 

benadering ingeschat: (i) het effect op de bosvege

tatie  (bostypes) en (ii) het effect op de groei, v ita li

te it en productiekracht van de belangrijkste boom

soorten.

De literatuurkennis en expertise over de overstro

m ingstolerantie van de 18 meest voorkomende 

boomsoorten in de Vlaamse overstrom ingsgebie

den werd gesynthetiseerd in een kennistabel. Deze 

tabel heeft ais ingang het overstromingsregime, 

gedefinieerd door de parameters overstromings- 

duur en -frequentie. De duur varieert in 3 klassen 

van m inder dan 2 dagen to t meer dan 2 weken, de 

frequentie in 4 klassen van frequent (eens per 2 

jaar) to t incidenteel (eens om de 25 jaar o f langer). 

De to lerantie  van elke boomsoort werd in 5 klassen 

ingedeeld, waarbij klasse 1 een minimale schade 

aanduidt (maximale to lerantie) en klasse 5 dodelijk 

is voor een gegeven boomsoort. De schadeklassen 

(1-5) werden kw antita tie f getypeerd door het per

centage aanwasverlies, respectievelijk <  10 %, 10- 

20 %, 20-30 %, 30-90 %  en 91-100 % .

De kennistabel is een richtinggevend veralgeme

nend model. Lokale terrein- en bodemcondities 

kunnen de to lerantie  in positieve en negatieve zin 

wijzigen.

In de toekom st w illen we deze concrete kennista

bel valideren op ‘ju is the id ’ en ‘ robuustheid’ , door 

m iddel van terreinproeven en waarnemingen b in

nen wachtbekkens en na overstromingen.

Studies in het Zoniënwoud: bodemcompactie 

en natuurlijke verjonging

In de periode 2000-2004 werd onderzoek verricht 

naar de oorzaken van het gebrek aan natuurlijke 

verjonging in het Zoniënwoud. De kennis over de 

toestand en de processen die zich afspelen in de 

bosbodem werd in 2005 gebundeld In een weten

schappelijk rapport.

Verschillende boswachters maakten gebruik van 

het goede zaadjaar van beuk in 2004 om de aanbe

velingen, die u it het onderzoek kwamen, in de 

p raktijk  om te zetten. Binnen het Vlaamse gewest 

werden 3 bestanden machinaal gedecompacteerd 

op het ju iste  tijds tip .

Op twee plaatsen werd een gemiddeld resultaat 

geboekt (respectievelijk 9 en 10 zaailingen per m ) 

en op één locatie was het resultaat spectaculair 

(gemiddeld 160 zaailingen per m"). In ieder geval 

werd aangetoond dat de aanbevolen werkwijze kan 

leiden to t een zeer succesvolle geassisteerde 

natuurlijke verjonging.

In het Waalse deel van het Zoniënwoud werd de 

bodem ook oppervlakkig losgewerkt over een grote 

oppervlakte (ca 5 ha). Lokaal werden in de zomer 

van 2005 grote densiteiten aan beukenzaailingen

vastgesteld maar ook de vestiging van pioniers 

zoals berk en boswilg. Oppervlakkige bodemdecom- 

pactie zal in Zoniën onbetwistbaar leiden to t meer 

groeimogelijkheden voor diverse boomsoorten.

contactpersonen: Bruno De Vos (stand

plaatsfactoren) en Beatrijs Van der Aa 

(bosbehandeling)

contactpersoon: Bruno De Vos
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Bladanalyses bij het onderzoek naar de water- 

m erkziekte bij knotwilgen

Knotwilgen, typisch voor het Vlaamse cultuurland

schap, kunnen lokaal lijden aan de watermerkziekte 

die ernstige verzwakking en sterfte veroorzaakt. Een 

doctoraatsonderzoek aan het CLO probeert de oor

zaken en de fytopathologie van deze bacteriële 

infectie door Brenneria salicis te achterhalen. Het 

Instituut werkt mee in d it multidiscip linaire onder

zoek door de voedingstoestand te bepalen via blad- 

analyse bij aangetaste en gezonde exemplaren.

In de periode 2002 to t 2005 werden elke zomer 

bladstalen genomen bij meer dan 50 knotw ilgen, 

zowel op ‘gezonde’ ais ‘zieke’ sites. Daarnaast wer

den er op dezelfde sites symptoomgevoelige isoge- 

nische wilgen (Salix alba ‘ lichtenvoorde’) aange

plant en sinds 2003 ook bemonsterd en geanaly

seerd. Elk bladstaal wordt onderzocht op macronu- 

triënten en sporenelementen, wat heeft geleid to t 

een omvangrijke databank met concentraties in 

tijdreeksen.

Uit de eerste analyses is gebleken dat het knotten 

van de wilgen een sterke impact heeft op de blad- 

concentraties waardoor de bomen na knotten 

opnieuw een voedingsevenwicht moeten bereiken. 

Bovendien b lijk t d it knotten een zekere impact te 

hebben op de sym ptoom ontw ikkeling.

Het afsterven van takken door de waterm erkziekte 

heeft fysisch een vergelijkbaar effect ais knotten. 

Daarom werd in de kwekerij te  Grimminge een 

gecontroleerd experiment uitgevoerd waarbij de 

topscheut van gezonde en aangetaste wilgen in het 

voorjaar werd weggesnoeid en de bladconcentra- 

ties werden bepaald. Tegelijk werden ook bemes- 

tings- en bekalkingsproeven uitgevoerd om de w ij

zing in bladconcentraties en de relatie met de 

gevoeligheid voor de waterm erkziekte na te gaan.

contactpersonen: Bruno De Vos,

Pierre Van Peteghem en

Hanneke Huvenne (CLO)

Bossen In laaggelegen gebieden of 

wachtbekkens krijgen periodisch een 

overstroming te verwerken. De tolerantie 

van de meeste boomsoorten en de 

effecten op hun groei en v ita lite it is nog 

te weinig bekend.

Het opheffen van de antropogene 

bodemverdichting door toepassing van de 

door ons aanbevolen methodes zorgt 

voor een massale vestiging van beuken- 

zaailingen in het Zoniënwoud.

Na kunstmatige infectie van wilgen in de 

kwekerij in Grimminge werden aan- 

tastingsklassen onderscheiden variërend 

van symptoomloos (links) to t afgestorven 

(rechts). Bladanalyses werden uitgevoerd 

in diverse schadeklassen om de relatie 

met de voedingstoestand na te gaan.
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Inschatting van de groeiplaatsgebonden trofie- 

klasse aan de hand van bladvalanalyse in natte 

bossen van het Niche-meetnet

Het IN voert een project u it dat het Nederlandse 

hydro-ecologische voorspellingsm odel NICHE 

(Nature Impact Assessment o f Changes in Hydro- 

Ecologlcal Systems) aanpast aan de Vlaamse s itua

tie. Dit model doet uitspraken over de mogelijke 

on tw ikke ling  en samenstelling van grondwateraf- 

hankelijke vegetatie op basis van het abiotisch 

m ilieu en is gebaseerd op een aantal standplaats

factoren (bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom 

en zuurtegraad) die voor de soortensamenstelling 

van vegetatie bepalend kunnen zijn. In graslanden 

w ordt de voedselrijkdom  ingeschat door biomassa- 

bijgroei en analyse van het stikstofgehalte.

In bosecosystemen daarentegen is biomassa en 

stikstofgehalte van de kruidachtige vegetatie een 

m inder goede predictor om voedselrijkdom  in te 

schatten. De nutriëntenflux w ordt er hoofdzakelijk 

bepaald door de jaarlijkse bladval.

Vandaar de hypothese dat een kwantitatieve en kwa

litatieve chemische analyse van de bladval, gekop

peld aan hydrologische en bodemvariabelen, in staat 

zou moeten zijn om de samenstelling en ontw ikke

ling van de kruidachtige vegetatie te voorspellen.

Op basis van beschikbare inform atie werden 20 

niche proefvlakken in natte bosgebieden geselec

teerd. Het betreft proefvlakken behorend to t d iver

se associaties van de verbonden Alno-Padion, 

Alnion, Quercion roboris en Carpinion betuli. Van 

elke associatie werden 3 proefvlakken weerhou

den. Op elk proefvlak werden 4 bladvalnetten 

geplaatst in de periode september -  december en 

de bladval werd er tweewekelijks verzameld. Op 

die manier kon van 76 bladvalnetten de bladvalbio- 

massa worden bepaald. Het b ladvalmateriaal per 

proefvlak werd opgesp litst in diverse fracties (type 

materiaal en dom inante boom- o f struiksoort) 

zodat in to taa l 82 stalen werden bekomen die che

misch werden geanalyseerd op macro- en micronu- 

triënten. De gegevens zullen in de eerste helft van 

2006 worden verwerkt en in relatie gebracht met 

de bodem en de vegetatie.

In 20 natte bosproefvlakken werden nabij de waterstands- 

buizen bladvalnetten geplaatst om de jaarlijkse bodemaanrijk- 

Ing door organische sto f en nutriënten te bepalen.

contactpersoon: Bruno De Vos,

Julie Callebaut (IN) en Els De Bie (IN)
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V i s s t a n d b e h e e r  
en v i s t e e l t
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Het vispopulatie-onderzoek rit l i t  z ich  op  de  k e n n is  van 

de actuele visstand van o n z e  V l a a m s e  o p p e r v l a k t e w a  

ters, de verspreiding v a n  s o o r t e n  in c lu s ie f  n ie t  

inheemse en bedreigde s o o r t e n ,  de  e v o l u t i e  v a n  de 

toestand en het begrijpen va n  d e  f a c to r e n  d ie  deze  

v e r s p r e id i n g  b e ï n v lo e d e n .

De sleepnetten worden 

naar de waterkant 

gedragen

V i s p o p u l a t i e - o n d e r z o e k

Visbestandopnam es in het kader van het m eet

net zoetwatervis

Het meetnet zoetwatervis bestudeert de visstand 

op ongeveer 800 plaatsen in Vlaanderen. Doei van 

d it meetnet is om een aantal zorgvuldig geselec

teerde meetplaatsen regelmatig te bemonsteren om 

zo temporele trends in visbestanden vast te stellen.

In 2005 werden 135 plaatsen op waterlopen, kana

len en stilstaande wateren bemonsterd.

Van de grotere rivieren in Vlaanderen bemonster

den we d it jaar onder andere de Dender, de 

Grensmaas en de Ijzer.

De Dender werd op 9 locaties bevist. We vingen 18 

vissoorten.

In 2002 was de Dender zich, in vergelijk ing met de 

resultaten van 1996, voorzichtig  verder aan het her

stellen. Nu zien we in het algemeen geen spectacu

laire veranderingen op de bemonsterde locaties en 

spreken we eerder van een status quo.

Het visbestand op de Dender Is éénzijdig: enkele 

soorten domineren. P laatselijk komen er goede vls- 

densiteiten voor. De status van de Dender is matig 

to t in Aalst. Vanaf daar verm indert de kw alite it.

De Grensmaas werd op 10 locaties bemonsterd. We 

vingen 18 vissoorten. Ook in 2002 bemonsterden 

we de Grensmaas op deze locaties. De visbestan

den op de Maas zijn niet veel veranderd: nog 

steeds zijn kopvoorn, paling, blankvoorn en baars 

de meest verspreide soorten. Ze worden het meest 

gevangen. Ten opzichte van 2002 zijn de belangrijk

ste verschillen: de toename in het palingbestand, 

de verdere u itbre id ing van het barbeelbestand, de 

verdere terugval van het riv lergrondelbestand en 

de sterke afname van het blankvoornbestand. De 

Grensmaas Is voor Vlaanderen nog steeds een 

unieke waterloop die enkele beschermde soorten 

herbergt.

contactpersonen: Gerlinde Van Thuyne,

Jan Breine en Claude Belpaire



Databank V.I.S. (Vis Inform atie Systeem) Paling

In 2001 startten we met het project V.I.S. (Vis 

Informatie Systeem). Dit project heeft ais doei alle 

gegevens over vissen, visbestanden, vlspolluenten, 

vlslndexen en herbepotingen In Vlaanderen te ver

zamelen en In een databank te organiseren. De 

firma Hemmis maakte in opdracht van het M ilieu 

Management Inform atie Systeem (MMIS) en het 

Instituut een functionele en technische analyse van 

d it project.

In 2005 werd de applicatie grondig getest. We lie 

ten het systeem testen door de belangrijkste toe 

komstige gebruikers. Aan de hand van hun opmer

kingen werd een nieuwe, gebruiksvriendelijke ver

sie van de toepassing ontw ikkeld.

Ook de rapporterm gsmodule werd uitvoerig  getest. 

Via deze module zal het m ogelijk zijn om de vlsge- 

gevens in een tabel o f een grafiek op te vragen. 

Vanaf mei 2006 zal het Vis Inform atie Systeem vo l

ledig klaar zijn en kan je het gebruiken via het 

Internet. De gewone gebruiker zal een grote hoe

veelheid Informatie over vissen en visbestanden ter 

beschikking krijgen, te rw ijl de professionele 

gebruiker gegevens zal kunnen invoeren, beheren 

en verwerken In een krachtige applicatie.

contactpersoon: Hugo Verreycken

De paling is een w ijd verspreide v issoort maar de 

toestand van de soort wordt momenteel 

beschouwd ais bulten de biologische veiligheids- 

grenzen. De mogelijke oorzaken van deze achter

uitgang zijn divers. Zowel v lsserljd ruk ais andere 

antropogene verstoringen (habitatverlies, m igratie- 

knelpunten, verontrein ig ing) lijken de belangrijk

ste oorzaken, maar ook natuurlijke factoren kun

nen een Impact hebben (aalscholvers, parasieten, 

oceanische w ijz ig ingen ,...).

De EC werkt aan maatregelen voor het herstel van 

paling. In d it perspectief is het belangrijk dat con

sistente data over de soort verzameld worden. 

Daarom werd paling opgenomen In de EU Data 

Collection Regulation (DCR).

De EC heeft in 2005 het in itia tie f genomen om hier

over een workshop te organiseren met ais doe lste l

ling minimale behoeften af te spreken over het ver

zamelen van visserij-afhankelijke en -onafhankelij

ke gegevens. Vanaf 2006 zal de zoetwatervlsserlj 

op paling opgenomen worden In het DCR. Boven

dien is er een noodzaak om ook niet-commerciële 

vangsten in DCR op te nemen. Ais voorbereiding 

van de workshop maakten we een rapport op over 

de verzameling van data over paling in België.

contactpersoon: Claude Belpaire
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Vispopulatle-onderzoek

The d istribution o f  eels in F landers (1996-2004) by e lec tro fish inq  -  runn ing  waters

Het logo van V.I.S.

Distributie en abundantie van 

de Europese paling, op 

stromende waters in Vlaanderen 

aan de hand van elektrovisserij- 

gegegevens

A

•  ■ ( tV 'T  *-«

40 60 Km

Number of eels/100 m
•  1-5
© 6-15

O  16-100
•  sampling sites without eel
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Adviesverlening en dienstverlening aan derden

Het Ins tituu t is het aanspreekpunt voor vragen over 

visbestanden. Er komen heel wat parlementaire 

vragen bij ons terecht. Op vraag van de m inister 

schreven we in 2005 adviezen over de waterkw ali

te it en het visbestand van het Kanaal van Brussel 

naar Charleroi, het Kanaal Brugge-Sluls, de 

Schelde, de Dommel, het Kanaal Bocholt- 

Herentals, het Schipdonkkanaal, de Ijse en het 

Kanaal Gent-Oostende.

Daarnaast namen we deel aan ta i van stuurgroepen 

en commissies in opdracht van de Vlaamse over

heid en advisering en inform atieverstrekking aan 

diverse doelgroepen. Verschillende instanties 

(VMM, VLM, universlte iten, Aquafin, de Provinciale 

Visserijcommisies, gemeentebesturen, bekkenco- 

m ités, regionale landschappen, natuurlnrichtings- 

projecten, landinrichtingsprojecten, natuurvereni- 

gingen, studiebureaus, AMINAL, afd. Bos en Groen 

en afd. Natuur, IN, de Bodemkundige Dienst van 

België en VLIZ) vragen naar gegevens om trent de 

visstand van specifieke plaatsen o f naar de toe 

stand van een welbepaalde soort in Vlaanderen. 

Ook internationale vragen rond de aanwezige vis- 

populaties werden beantwoord. Daarnaast stonden 

we ook in voor educatie, sensibilisatie en thesisbe

geleiding.



I

Binnen dit thema voeren we o n d e r z o t  ! u i t  n a a r  het 

gebruik van vissen om de ecologische k w a l i t e i t  van 

oppervlaktew t le  < v a l im re n .  

De aan- of afwezigheid van bepaalde v i s s o o r t e n  gee ft  

een indicatie over de kwaliteit van ile a q u a t i s c h e  h a b i  

tat op die plaats. Het is dit gegeven d a t  g e b r u i k t  w o r d t  

bij de ontwikkeling van de Index v o o r  B io t i s i  he 

Integ' tu i t  tg visindex 

Door het bepalen van de hoeveelheden t o x i s c h e  s to f  

fen in vissen krijgen we een beeld v a n  d e  r o m  e n t r a  

ties van deze stoffen in ons milieu en  dit  g e e f t  in fo r  

matie over eventuele risico's voof c o n s u m p t ie .  In dit  

kader hebben we een pallngpolluentenmeetnet o n t 

wikkeld. Dit meetnet bestaat uit o n g e v e e r  3 0 0  m e e t  

plaatsen waar we regelmatig stalen n e m e n .  W e  b ep o  

len dan de hoeveelheid toxische S to f fe n  in h e t  sp ie r

w e e i  vel van  pu l in g .

Vis-  en m i l i e u 
k w a l i t e i t
De visindex ais instrument om de biotische inte

griteit van Vlaamse binnenwateren te meten

De visindex is een maat voor de ecologische status 

van bemonsterde locaties. Deze indicator voldoet 

aan de rapporteringverplichtingen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water en laat ons toe om trends te 

bepalen voor de ecologische kw alite it van opper

vlaktewaters. Naast de soortenevolutie beschrijft 

de visindex ook de trend In de visgemeenschappen. 

We berekenden de visindex aan de hand van de 

resultaten van de afvlssingen op de locaties van 

het meetnet die bemonsterd werden in 2005 (zie 

Vispopulatie-onderzoek). Voor deze locaties verge

leken we de resultaten met die van vorige campag

nes. In 2005 werden oa. de Ijzer en de IJse bemon

sterd. Daarnaast bevisten we in het najaar vooral 

kanalen en stilstaande waters. In 1996 was de eco

logische toestand van de Ijzer slechts op drie loca

ties matig en op zes locaties onvoldoende. In 2001 

was een duidelijke verbetering merkbaar met 

slechts drie plaatsen onvoldoende en de rest 

matig. In 2005 blijven nog twee locaties onvo l

doende scoren en de overige locaties matig. Voor 

de IJse Is geen du ide lijke  trend aanwezig. In 1998 

scoorden de locaties onvoldoende o f matig. In 

2005 stelden we een gelijkaardige score vast. 

Slechts enkele locaties scoorden goed in 2005: 

Dormaalbeek, Voer, Grensmaas en Itterbeek, te l

kens één locatie. De algemene toestand van de 

bemonsterde waters In 2005 was grotendeels 

onvoldoende.

De resultaten van de visindex zijn opgenomen in de 

rapporten van de visbestandopnames van de 

betreffende waterlopen en beschikbaar op onze 

website: www.inbo.be.
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Vis- en milieukwaliteit

contactpersonen: Jan Breine en 

Claude Belpaire

Elektrisch vissen op de Neerschuurbeek

http://www.inbo.be
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Internationaal onderzoek van de ecologische 

en chemische kw alite it van Noordzee estuaria  

(Interregproject: Harbasins)

In de Europese Unie worden kustzones beschouwd 

ais ecologische eenheden die soms verschillende 

estuaria bevatten. Daarom is een coördinatie nodig 

die de verschillende in itiatieven en uitvoeringen 

rond de Noordzee integreert. Het Harbasins project 

heeft deze taak op zich genomen. Het uite indelijke 

doei Is het harmoniseren van alle beheerwerken in 

de kustwateren, estuaria en rivieren van de 

Noordzee. Hierbij staat een geïntegreerde grens

overschrijdende benadering centraal. Doelstelling 

is ook om de ecologische en chemische kw alite it 

van de waters te beschermen en te verbeteren. Er 

zal ook een evaluatiesysteem ontw ikkeld worden. 

Het project startte  in 2005 en eindigt In 2008. We 

zijn actie f in verschillende werkpakketten zoals het 

functioneren van het estuaria ecosysteem, hydro- 

morfologische drukken en het harmoniseren van 

deze resultaten.

Een referentie voor visgemeenschappen in het 

Vlaam se oppervlaktew ater

In november 2004 startten we in opdracht van de 

Vlaamse M ilieum aatschappij met de ontw ikkeling 

van een referentie voor visgemeenschappen in 

Vlaamse oppervlaktewaters. In d it kader voerden 

we visbestandopnames u it op enkele stilstaande 

w atertypen. Voor e lk type waterloop, stilstaand 

water en overgangswater verzamelden we afvisge- 

gevens en voerden we de gegevens in in een data

bank. Op basis van historische en recente gege

vens stelden we per type water een referentie voor 

vissen voor.

contactpersonen: Ilse Simoens,

Jan Breine en Paul Quataert

contactpersonen: Jan Breine, 

Ilse Simoens en Joachim Maes

1

1 Een type van stilstaand water

Noord oost Atlantische overgangswateren

2 Zoetwaterschor: een belangrijk habitat van de Schelde

3 Een paling is in zijn gele-pallngstadlum, omwille van zijn 

sterk sedentair karakter, een goede indicator voor lokale 

vervulling

4 Alle vissers krijgen een brochure waarin wordt af

geraden om paling te eten



Internationaal interkalibratie-onderzoek voor 
de Kaderrichtlijn Water: noord-oost-Atlantische 

overgangswateren

Voor de Kaderrichtlijn Water moeten de beoorde

lingsystemen, die de verschillende deelstaten on t

w ikkeld hebben, op elkaar afgestemd worden. Wij 

zijn verantwoordelijk voor de statistische onder

bouw en het ontw ikkelen van een vis-gebaseerd 

beoordelingsysteem voor de ecologische kwaliteit 
van de estuaria.

contactpersonen: Jan Breine en

Paul Quataert

Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet

Sinds 1994 wordt paling gebru ikt ais model om de 

vervuiling met PCB’s, organochloorpesticiden en 

zware metalen in vis te meten. In 2005 verzamel

den we op 53 plaatsen 340 palingen voor analyse. 

Dit jaar startten we met een gedetailleerde analyse 

van de evolutie van de vervu iling  in paling. We gin

gen voor de periode 1 9 9 4  tot 2 0 0 3  na op welke 

plaatsen meer dan eens paling werd meegenomen 

voor analyse. Voor elk van deze plaatsen onder

zochten we o f de concentraties al dan niet afnamen 

over de tijd . De resultaten tonen aan dat de concen

traties aan PCB’s, lindaan en dieldrin in paling zeer

Belangrijke informatie voor elke visser!

Wrvmliiiq ín paling

♦  Beschrijving van de vervuiling

♦  Gezondheidsrisico's

♦  Alraden van consumptie
4r  * ,<

geleidelijk afnemen. De concentratie aan zware 

metalen in het vlees van paling b lijft status quo. 

Zelfs met deze relatie f gunstige evolutie b lijft paling 

zeer ernstig verontreinigd en wordt het sterk afge

raden om in het w ild gevangen paling op te eten.

In een afgeleide studie hebben we nagegaan o f 

paling kan dienen ais bio-indlcator voor PCB-ver- 
vuiling in waterbodems. Door gegevens van het 

waterbodemmeetnet van de Vlaamse 

M ilieumaatschappij te vergelijken met de vervuiling 

in paling kunnen we beide meetnetten in de toe

komst beter op elkaar afstemmen. Algemeen geldt 

dat boven bodems die zwaar verontreinigd zijn met 

PCB’s ook paling voorkom t die sterk vervuild is. De 

omgekeerde bewering klopt echter niet. Boven zan

dige bodems met weinig organische materiaal b ij

voorbeeld kan PCB vervuiling m oeilijk gedetecteerd 

worden in de waterbodem maar we treffen er d ik 

w ijls  wel sterk verontreinigde paling aan.

contactpersonen: Geert Goemans en

Claude Belpaire

Beleidsondersteuning en communicatie in ver
band met het onderzoek rond polluenten in vis

Het algemeen meeneemverbod voor paling dat 

werd uitgevaardigd in 2002 werd in 2005 niet ver

lengd. In plaats daarvan krijg t elke visser die een 

vergunning aanvraagt voor de visserij in de open

bare wateren een brochure met inform atie over de 

vervuiling in pa lingen  de gezondheidsrisico’s bij 

consumptie. Het opeten van paling en roofvis uit 

de openbare wateren wordt afgeraden. 

Verscheidene parlementaire vragen om trent de ver- 

vu ilings ituatie  van Vlaamse oppervlaktewateren 

werden beantwoord, maar ook de directe gebrui

kers (o.a. de hengelaars) hebben heel wat vragen 

waarop gereageerd wordt.

contactpersonen: Claude Belpaire en

Geert Goemans

Adviesverlening en dienstverlening aan derden

We begeleidden ais coprom otor een licentiaatstu- 

dent (K.U. Leuven) die ais eindverhandeling de 

index voor de zoetwatergetijderivieren in 

Vlaanderen ontw ikkelde. Ook werkten we o.a. 

actie f mee in de ClW-werkgroepen ter im plem ente

ring van de Kaderrichtlijn Water.



B i o t o o p h e r s t e l
Binnen het huidige m ilie u - en n a tu u rb e le id  s p its t h e t 

onderzoeksteam biotoopherstel z ijn  a c tiv ite ite n  to e  op 

het behoud en herstel van de a qu a tlsch e  b io to o p  in 

functie van de inheemse v is so o rte n . Twee aspecten 

komen hierbij aan bod: v is m ig ra tie  en h ab ita to n d e r-

zoek.

Het onderzoek rond v is m ig ra tie  is m o m en te e l ve ru it 

de belangrijkste topic en g ee ft een in v u llin g  aan de 

Benetuxbeschikking, « ie  v r ije  v is m ig ra tie  vo o ro p s te lt 

voor alle vissoorten in a lle  h y d ro g ra fie  he bekkens 

van de Benelux tegen 2010. De re su lta ten  van het 

onderzoek leveren b e la n g rijke  in fo rm a tie  om  sane 

ringsprojecten ter bevo rd e rin g  van v is m ig ra tie  in 

Vlaanderen, te s tu ren  en te  adv iseren. 

Het habitatonderzoek naar g e s c h ik th e id , b ehoud  en 

herstel zit, omwille van p e rso n e e lsg e b re k , o p  een laag 

pitje. De accenten binnen d it  o nd e rzo ek  liggen  v o o rn a 

melijk op natuurvriendelijk hers te l van o eve rtra je c te n  

en het behoud en herstel van p aa ip la a tse n  en a qu a ti-

sr he ve ge ta tie .

Prioriteitenlijst van de te saneren waterlopen  

in het Vlaam se Gewest

Naar aanleiding van de Beschikking van de Benelux 

over vism igratie moet m igratie op alle waterlopen 

in de Benelux voor alle vissoorten m ogelijk zijn 

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

terhoofd is het aangewezen de meest waardevolle 

waterlopen eerst aan te pakken om vism igratie te 

bevorderen. Deze waardevolle waterlopen werden 

met behulp van bestaande beleidsdocumenten 

bepaald en met elkaar verbonden door m iddel van 

een aantal verbindingswaterlopen. Deze twee 

types waterlopen resulteren in de p rio rite iten lijs t 

van waterlopen voor vism igratie. Aan de hand hier

van werd een priorite itenkaart opgemaakt die 

opeenvolgend aan de verschillende bekkencomi- 

tés, het CIW en het kabinet van de bevoegde m inis

ter werd voorgelegd. De visie om trent het openma

ken van een v ism igratienetw erk zal ais een u itvoe

ringsbesluit aan het recent goedgekeurde decreet 

Integraal Waterbeheer gekoppeld worden. 

Uitwerking van de saneringsprojecten op niveau 

van gemeente, provincie en gewest is vanaf nu een 

constante. Het team biotoopherstel geeft advies bij 

de uitwerking van dergelijke projecten.

Alle inform atie rond p riorite itenkaart en vism igra- 

tieknelpunten kan u vinden op www.vism igratie.be

contactpersoon: Hilde Verbiest

Databank Vismigratie te consulteren 
op www.vismigratie.be
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Onderzoek naar de impact van menselijke 

interventies op vispopulaties en het opheffen 

van deze verstoringen

Dit PODO-project (FISHGUARD) is een samenwer

king tussen universite iten en wetenschappelijke 

instellingen van Vlaanderen en Wallonië. Het heeft 

to t doei de invloed van bouwwerken en herbepo- 

tingen op visgemeenschappen in te schatten en 

oplossingen te bieden die, waar nodig, een effec

tieve remediëring toelaten. Het onderzoek gebeurt 

in drie stappen, nam elijk (1) een beschrijvende 

veldstudie naar d iversite it van vispopulaties in de 

omgeving van bouwwerken die potentiee l een 

obstructie vormen voor vism igratie, (2) het bepalen 

van het zwem- en springvermogen van een groot 

aantal inheemse vissoorten en (3) het vermogen 

nagaan van verschillende vissoorten om kunstm ati

ge hindernissen te overbruggen.

Ais aanvulling op het telemetrieonderzoek van 

2004 nam het Instituut een systeem in gebruik 

waarmee PIT-tags automatisch kunnen worden 

gedetecteerd. Dit systeem bestaat u it lusvormige 

antennes die strategisch in de waterloop geplaatst 

worden. Getagde vissen die door de lusvorm 

zwemmen, worden door de antennes gedetecteerd. 

De codes worden ontcijferd en naar een datalogger 

doorgezonden. In 2005 werd d it systeem uitvoerig 

getest. De insta lla tie  aan de vispassage op de 

Kleine Nete in Herentals is voorzien voor het voor

jaar van 2006.

Dienstverlening aan derden

Naast het e igenlijke wetenschappelijk onderzoek 

volgden we stuurgroepen en werkgroepen op en 

gaven we advies rond aanleg van vispassages, 

paaiplaatsen, natuurvriendelijke oevertrajecten en 

oevermaterialen, inp lanting van hydro-e lektric ite it- 

centrales... Ook educatieve voordrachten en rond

leidingen maakten deel uit van de opdrachten in 

2005.

Onder onze begeleiding bestudeerden een stagiair 

(Hogeschool INHOLLAND Delft) en een studente 

(K.U. Leuven) de mogelijkheden van het autom a

tisch detectiesysteem en beschreef een stagiair 

(Hogeschool Gent) de op het Instituu t uitgevoerde 

bevissingen en andere vishandelingen in functie 

van dierenwelzijn.
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contactpersonen: Caroline Geeraerts en 

Hilde Verbiest

Vispassage op de Kleine Nete in 

Herentals.



Behoud en h er s t e l  van 
i n he ems e  v i ssoor t en

Dit team voert ire le eerste plaats wetenschappelijk 

onderzoek uit r l i d  populatiegenetica, ecologie en 

voortplanting van liheemse, bedreigde zoetwatervis

soorten met de b l  loeling om bij te dragen tot het in 

stand houden v j n deze soorten. Dit gebeurt in het 

kader van het behJ id en herstel van de biodiversiteit 

in Vlaanderen, ç n  van de thema’s in het milieube

leidsplan.

Aansluitend op dit onderzoek kweken we ook een aan

tal soorten om uitzettingen en soortherstelprogram- 

ma’s van het V it ,erijfonds en AMINAL, afd. Bos en 

Groen te ondershunen. Bij deze kweek houden we 

rekening met de]richtlijnen die voortvloeien uit het 

populatiegenetisch onderzoek. 

Het team speelt lo k  een educatieve rol: scholen en 

andere groepen kufj ten kennis maken met het aquati- 

sche milieu tijdenzeen bezoek aan het Centrum voor

Visteelt.

Genetische karakterisatie van natuurlijke en 

kweekpopulaties van inheem se vissoorten

In het kader van conservatiegenetica voeren we 

onderzoek uit naarde genetische structuur van 

inheemse bedreigde zoetwatervissen. Om een

degelijk u itzettingsbeleid te voeren is het belan

grijk  om een overzicht te hebben van de aanwezige 

genetische d iversite it in Vlaanderen. Op basis hier

van kunnen priorite iten gesteld worden in verband 

met de bescherming o f het herstel van bepaalde 

populaties en kan de aanwezigheid van verschil

lende genetische lijnen gedetecteerd worden.

In samenwerking met de KULeuven loopt onder

zoek naar het geslacht Carassius in het Vlaamse 

Gewest. Dit project heeft oa. to t doei de genetische 

structuur van kroeskarperen giebel na te gaan in 

Vlaanderen. Specifiek kijken we naar de versprei

ding van genetische lijnen voor beide soorten en 

de onderlinge hybrid isatie. Voor kroeskarper werd 

slechts één haplotype teruggevonden in 

Vlaanderen, voor giebel werden drie sterk verschil

lende lijnen teruggevonden. Dit w ijs t op een moge

lijke meervoudige in troductie  van giebel. Voor gie

individueel merken van de kweekdieren met een pit tag (Foto: Dirk Hennebel)
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bel moet de clónale voortp lantlngsw ijze ook verder 

worden onderzocht. De voorlopige resultaten w ij

zen op een zeer geringe onderlinge hybrid isatie 

tussen de twee soorten.

We onderzochten de genetische structuur van kwa

baal In Europa aan de hand van m lcrosatellietm er- 

kers In het project: “ Conservatlegenetlsche aspec

ten van kwabaal in Europa en Vlaanderen: geneti

sche diversite it van natuurlijke en gekweekte 

populaties” . Hierin werden ook de kweekdieren 

aanwezig in het Centrum voor V isteelt opgenomen. 

De resultaten tonen een verrassend hoge geneti

sche differentiatie aan tussen populaties u it ver

schillende rivierbekkens. De recent beschikbare 

m icrosatellietmerkers laten ook toe om toew ij- 

zings- en ouderschapsanalyses u it te voeren.

contactpersonen: Koen De Gelas en

Daniel De Charleroy

celcultuurplaten, uitermate geschikt voor onder

zoek naar de invloed van verschillende parame

ters op de ontwikkeling, overleving en ontluiking 

van kwabaaleitjes (Foto: Koen De Gelas)

Onderzoek naar de ecologie en voortplanting 

bij enkele zeldzame of bedreigde inheemse vis 

soorten i.f.v. soortherstelprogramma’s

De laatste decennia gingen in Vlaanderen veel 

autochtone vissoorten achteru it door verontre in i

ging en vernieling van hun natuurlijke habitat. Een 

aantal soorten zijn zelfs uitgestorven. De voorbije 

jaren verbeterde de kw alite it van de waterlopen 

aanzienlijk maar voor verschillende zeldzame en 

bedreigde vissoorten zijn bijkomende maatregelen 

nodig om de overblijvende populaties terug te 

laten uitbreiden. Via soortherstelprogram m a’s, o.a. 

gesteund op de kweek, proberen de bevoegde te r

reinbeheerders deze populaties te herstellen. Het 

Instituut ontw ikke lt en optim aliseert daarom teelt- 

technieken voor deze soorten.

In 1999 werd een kweekprogramma opgestart ais 

voorbereiding op een herintroductie van kwabaal 

In Vlaanderen. Sinds 2000 verloopt de voortp lan

ting  in gevangenschap succesvol. In 2005 werd de 

invloed van verschillende zoutgehaltes op de on t

w ikkeling, overleving en on tlu ik ing van kwabaalei

tjes nagegaan. Het overlevings- en ontluikingsper- 

centage van de eitjes was het hoogst bij een zout

gehalte van 3g /l. Bij een sa lin ite it boven 6 g /l ver

m inderde de overleving en on tlu ik ing  van de eitjes
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uitzetting van in Linkebeek gekweekte snoekjes (Foto: Sven Vrielynck)

Ondersteuning van het herbepotingsbeleid  

door m iddel van ecologisch verantwoorde en 

kw alite itsvo lle  kweekprogramm a’s

Jaarlijks worden er in Unkebeek op vraag van het 

Visserijfonds en AMINAL afd. Bos & Groen een aan

tal ecologisch interessante vissoorten gekweekt ter 

ondersteuning van soortherstelprogram m a’s en 

bepotingen. Het gaat om soorten die in Vlaanderen 

weinig o f niet gekweekt worden om wille van de 

lage rendab ilite it (kannibalisme, trage groei, 

beperkte afzetmarkt,...) o f omdat de kennis er niet 

is. Bij de kweek wordt rekening gehouden met de 

richtlijnen die voortvloeien u it het populatiegene- 

tisch onderzoek.

In 2005 werd de kwabaal voor het eerst geïntrodu

ceerd op enkele geschikte plaatsen in Vlaanderen. 

In de vroege lente werden 2141000 gekweekte 

kwabaallarven uitgezet. Geen enkele kwabaal werd 

later teruggevangen. Daarom werden in het najaar 

3001 éénzomerige kwabaaltjes uitgezet. Hiervan 

overleefden wel een heel aantal jonge kwabalen.

In 2005 werden 12658 één- en 594 kg tweejarige 

beekforellen gekweekt en geleverd aan de provinci

ale visserijcommissies. Er werden ook 195000 

snoekbroedjes geleverd voor de bepotingen.

94000 broedjes werden extensief doorgekweekt to t 

zesweekse snoekjes. Er werden 8704 snoekjes 

geoogst. Daarnaast werden er ook 3907 larven 

in tensief opgekweekt to t zesweekse snoek op 

droogvoeder en zelfs 962 to t éénzomerige snoek 

(densite it: 35 kg / m3) van gemiddeld 35 cm.

De productie van serpellng verliep uitstekend. 

Wegens plaatsgebrek werden 54761 broedjes 

onm idde llijk  uitgezet in het Maasbekken. 48000 

serpelinglarven werden doorgekweekt. Door pro

blemen in de opkweekvijvers van de kwekerij in 

Lozen ging echter een groot deel van de productie 

verloren.

Daarnaast werden er op natuurlijke wijze ook 

andere vissoorten geproduceerd waaronder 218 kg 

kroeskarper, 6,8 kg bittervoorn voor AMINAL afd. 

Natuur, 206 kg rietvoorn en 43,7 kg tweejarige 

kopvoorn.
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en waren er meer m isvormde larven. Ook de larven 

groeiden beter in licht salien dan in zoet water 

wanneer ze met Artem ia  gevoederd werden. 

Overschakeling van de kwabaallarven van levend 

op d roogvoeder m islukte echter. Daarnaast werd 

nagegaan welke dichtheid aan Artemia in de 

kweektank optim aal is om kwabaallarven te voede

ren. Een concentratie van 4 Artem ia/m [ gaf de 

beste groei en overleving.

De serpeling is een stroomminnende karperachtige. 

Jaarlijks worden restpopulaties versterkt door uitzet

tingen. Sinds 2002 is het Instituut bezig met het ont

wikkelen en optimaliseren van de kweek in Linke- 

beek. In 2005 werd het meerjarige onderzoek naar 

het optimaal beheer van de kweekdieren afgerond.

contactpersonen: Ali reza Shiri Harzevili 

en Daniel De Charleroy

contactpersonen: Inne Vught en 

Daniel De Charleroy
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Internationale overeenkomsten zo; 

Biodiversiteit en het ontwerp Milieu 

2007) benadrukken het belang van 

ais Instrument voor het behoud 

Voor wat wildsoorten betreft, spelen 

heden in Vlaanderen hierbij

de Conventie over 

itreleldsplan (2003 -  

duurzaam gebruik 

n de biodiversiteit, 

de wlldbeheereen- 

een belangrijke rol.

Binnen de afdeling Wildbeheer van 

verschillende onderzoeken rond 

afschot- en populatle-evoluties 

maliseren van de wildbeheereenhe 

voor het Vlaams wild

Op basis van de geobserveerde trei 

nemingen verlenen we advle; 

jachtwetgevlng, duurzaam gebru k. 

en natuurbeheer, dit zowel op loka 

heid, gemeenten, provincies en na 

jeden en ruilverkavelingen) ais 

(AMINAL, VLM en de diensten 

Leefmilieu en Natuur). Ook op in 1 

(IÜCN, Europese unie) zetelen 

overlegfora rond duurzaam gebruik

op

i va

Tot slot zijn we eveneens betrokken 

naar de effecten van versnippering 

op wildpopulaties en mogelijke m 

len. We nemen actief deel aan 

afvaardiging in een aantal stuu 

groep ontsnippering van A'

het Instituut lopen 

het monitoren van 

ïrzijds, en het opti- 

den ais instrument 

beheer anderzijds.

mds en terreinwaar- 

n in het kader van 

schadepreventie 

al (wildbeheereen- 

tuurinrichtingspro- 

reglonaal niveau 

n de Minister voor 

ernationaal niveau 

«e in verschillende 

en het behoud van 

de biodiversiteit.

bij het onderzoek 

van het leefgebied 

ilderende maatrege- 

deze discussie via 

irgroepen (o.a. werk- 

'V, M ilieuraden,...).

O n d e rs t e u n e n d  o n d e r z o e k  
in het  kader  van d uurzaa m  
g e b r u i k  en b e h e e r  van  
w i l d s o o r t e n
Standaardiseren van de basisgegevens van de 

wildbeheereenheden in Vlaanderen

We werkten het draaiboek voor het opmaken van 

w ildbeheerplannen verder uit in 2005, ais voorbe

reiding voor een aanpassing van het besluit van de 

Vlaamse regering (BVR 1/12/1998). In september 

2005 nam de regering de voorgestelde tabellen op 

ais deel van de w e tte lijk  verplichte Ínhoud voor een 

w ildbeheerplan. Het Instituut leverde op deze 

manier een belangrijke bijdrage aan het standaar

diseren van de wildbeheerplannen in Vlaanderen 

en aan het concretiseren van de doelstellingen en 

maatregelen voor het w ildbeheer in Vlaanderen. De 

w ijzigingen verbeteren de m ogelijkheden om het 

wildbeheer, dat de w ildbeheereenheden voorste l

len, te evalueren en bij te  sturen.

In 2005 startten we in 8 w ildbeheereenheden een 

p ilootpro ject rond het gestandaardiseerd verzame

len en analyseren van de facultatieve gegevens op 

het m eldingsform ulier reewild. Deze biologische 

gegevens (leeftijd, onderkaaklengte, vetreserves, 

parasitering, aantal jongen ...) moeten op term ijn 

toelaten om het reewildbeheer in Vlaanderen te 

baseren op de populatiedynamische kenmerken 

van de beheerde populaties. Deze parameters vor

men, indien correct en gestandaardiseerd gerap

porteerd en geanalyseerd, een betrouwbaar en 

wetenschappelijk gefundeerd a lternatie f voor de 

populatieschattingen die momenteel ais basis voor 

het reewildbeheer in Vlaanderen gebru ikt worden.
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De algemene analyse van de basisgegevens van de 

w ildbeheereenheden in Vlaanderen resulteerde in 

een bijdrage over het duurzaam gebruik van w ild 

soorten In Vlaanderen in het Natuurrapport 2005. 

Hierin geven we een algemeen overzicht van de 

trends van de afschotstatistieken en voorjaarspo- 

pulaties op basis van de cijfers die de w ildbeheer

eenheden de laatste 5 jaar rapporteerden.

contactpersoon: jim  Casaer
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Criteria duurzaam w ildbeheer

In augustus 2004 ging het project “ Onderzoek 

inzake het uitwerken van een instrum ent (princi

pes, richtlijnen en criteria) te r evaluatie van de 

w ildbeheerplannen”  van start, gefinancierd door 

AMINAL, afd. Bos & Groen.

Het eindproduct van d it project moet een set van 

principes, criteria en indicatoren zijn die toelaten 

de duurzaamheid van het wildbeheer, dat een w ild 

beheereenheid voorste lt, op een objectieve manier 

te evalueren.

In een eerste rapport werd aan de hand van een 

lite ratuurstud ie  de duurzaam heidproblem atiek 

zowel internationaal en nationaal ais gewestelijk 

gekaderd, op basis van de bestaande conventies 

en wetgeving en van recente wetenschappelijke 

literatuur. In d it rapport onderzochten we ook de 

belangrijkste principes, waaraan een duurzaam 

w ildbeheer moet voldoen, en bestudeerden we 

andere evaluatiesystemen in Europa.

Ais tweede stap organiseerden we op 29 jun i 2005 

een workshop met verschillende ‘stakeholders’ . 

Deze workshop vormde de aanzet voor het bepalen 

van criteria om de duurzaamheid van w ildbeheer

plannen te kunnen analyseren. We opteerden voor 

een benadering waarbij alle betrokkenen van bij de 

s ta rt van het project input kunnen leveren. Deze 

werkwijze moet garanderen dat de uite indelijke 

richtlijnen en indicatoren gedragen worden door 

een ruime groep van betrokkenen.

Deze werkwijze is daarenboven op zich een recht

streeks gevolg van de invulling van het begrip 

‘duurzaamheid’ In het kader van d it project, met 

name het belang dat aan de socio-culturele en eco

nomische dimensie van het begrip duurzaamheid 

w ordt toegekend.

contactpersoon: Jim Casaer en Peter Baert



Opheffen van de effecten van de hogesnel

heidslijn op reewild

Op het Instituut loopt m omenteel een studie, gefi

nancierd door de NMBS, die nagaat in hoeverre het 

verplaatsen van reeën ais m itigerende maatregel 

voor de versnippering van het gebied m ogelijk en 

zinvol is. Ais eerste stap werd een efficiënte vang- 

methode uitgetest. Deze methode met verticale 

netten laat toe v ijf  to t tien dieren te vangen in de 

loop van één dag. De kost voor het vangen en ver

plaatsen van de dieren -  exclusief loonkost - wordt 

op i6oE uro /d le r geschat.

Eind 2004 werden v ijf  reeën gevangen en van een 

GPS-GSM zender voorzien. Van de v ijf  losgelaten 

dieren stierven er twee. De andere drie dieren ves

tigden zich in o f nabij het gebied waar ze losgela

ten werden. Slechts één dier stak een gewestweg 

over, en kwam in aanraking met een auto. Dit alles 

doet vermoeden dat drukkere wegen een barrière 

voor reewild kunnen vormen.

Dit laatste wordt bevestigd door de genetische stu

die, die suggereert dat autosnelwegen voor reeën 

inderdaad m oeilijk te nemen barrières zijn. Het ver

haal is echter complexer. Analyse van stalen u it de 

provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en 

u it Wallonië, w ijs t erop dat de reepopulaties in 

Vlaanderen zich vanuit een aantal relictpopulaties 

de laatste decennia terug over het grondgebied 

verspreid hebben. Verder onderzoek moet toelaten 

een beter beeld te krijgen op de geschiedenis van 

de verspreiding van reewild in Vlaanderen en de rol 

die barrières hierin spelen.

Combinatie van bestaande verspreidingsdata met 

een aantal door ons uitgevoerde te llingen, tonen 

aan dat er in het volledige studiegebied rond de 

E19 -  met uitzondering van één zone tussen 

Wuustwezel en Hoogstraten - reeën aanwezig zijn 

in normale densiteiten. M omenteel zijn er dus nog 

geen aanwijzingen voor een achteruitgang van de 

reewildstand in het studiegebied ais gevolg van 

genetische isolatie.

contactpersonen: Peter Baert en

jim  Casaer
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beheer van wildsoorten

Verloop van het reewildafschot in de 8 piloot wildbeheereen

heden, ais functie van de week van het jaar en het totaal ver

wezenlijkte afschot.
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Net zoals voor de bosbouw wordt ook 

voor het wildbeheer gezocht naar cri

teria en indicatoren die toelaten om 

de ecologische, economische en 

soclo-culturele duurzaamheid van het 

gebruik van wildsoorten objectief te 

evalueren.
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GPS -te lem etrie bij reeën. Elk puntje ste lt één localisatie van hetzelfde dier voor. De punten overspannen een tijdsperiode van ongeveer v ijf maand.



um; i c i ' i "  • •• • • •

•Y)'\ :i-r|í.í!¡Y ■i. i.

Het onderzoek naar de verspreidin 

populatiedynamiek van de 

vormde, ais langlopend onde:

hoofditem

Trends van voorkomen van marte 

areaal als in dichtheid, zijn informa 

teit van specifieke habitats en va 

een ruimere landschappelijke e 

infrastructuur en duurzaam prooiaa 

snipper

rachtigen, zowel in 

tie f t.a.v. de kwali- 

n hun inbedding in 

|>ntext (ecologische 

nbod, biotoopver- 

en barrières,...).ing

In een databank van waarnemingen 

spreidingsgegevens bij. Via auto 

slachtoffers verkrijgen we een gam 

parameters, die extra interpretad 

den. Met behulp van genetische 

worden deze populaties verder on 

het oog op de versnipperingproble

em

houden we de ver- 

psie van verkeers- 

ma aan populatie- 

ogelijkheden bie- 

analysetechnieken 

derzocht, o.m. met 

matiek en popula- 

tieleefbaarheid.

Ais toppredators zijn ze kwetsbaar 

van toxische contaminanten (rod 

kunnen op diverse vlakken ook in 

met menselijke belangen (schad 

jachtoogst). Onderzoek naar voeds 

bij in relatie beschouwd te worden

In het geval van de vos treden dez< 

ten nog veel nadrukkelijker op, 

volksgezondheidsbelang. Na de 

van het effectieve voorkomen van 

in Vlaanderen, dient verder de

de ecologie en de 

ichtigen en de vos

k, ook in 2005 een 

binnen dit thema.

voor accumulatie 

enticiden,...) en ze 

confrontatie treden 

e aan pluimvee of 

Ikeuze dient daar- 

met dichtheden en 

terreingebruik.

e belangenconflic- 

ast bovendien het 

eerdere vaststelling 

de vossenlintworm 

vinger aan de pols 

gehouden te worden.

P o p u l a t i e - e c o l o g i s c h  
o nd e rz o e k
Monitoring en ecologie van m arterachtigen

De aanwezigheid van de boommarter, in gevestigd 

populatieverband, werd via eigen observatie beves

tigd in het noorden van Oost-Vlaanderen. Daarnaast 

konden enkele nieuwe betrouwbare waarnemingen 

worden verzameld voor zowel de Antwerpse Kempen 

ais het Hageland. Niettemin b lijft het globale popu- 

latiebeeld behoorlijk ijl, met onduidelijke v ita lite it- 

prognose. Vanuit die optiek werd input gegeven 

(overleg, data, DNA-stalen) aan een Nederlandse 

studie m.b.t. de wijde grensregio.

In het kader van een licentiaatthesis (UGent, 2004- 

2005), werden alle wezels en hermelijnen, die we 

inzamelden via het m arternetwerk, geautopseerd.

Gezien de geringe afmetingen van beide soorten, 

noopte analyse van de maaginhouden In de meeste 

gevallen to t bijkomende haardeterm inatie om het 

prooienspectrum te kunnen documenteren. De 

wezel b lijk t ook in Vlaanderen een uitgesproken 

voedselspecialist te zijn met sterke voorkeur voor 

kleine knaagdieren, in het bijzonder de woelmuis- 

soorten en de bosmuis, die samen 85%  van het 

menu vormen. Bij de hermelijn vinden we een wat 

gedifferentieerder prooigamma. Behalve de kleine 

woelm uissoorten -  die hier bijna de helft van het 

menu uitmaken -  vinden we nagenoeg een kwart 

van zowel de grotere woelrat ais van verschillende 

vogelsoorten.

Opvallend voor beide soorten is de hoge besmet- 

tingsgraad (minstens ca. 60%) met de parasitaire 

nematode Skrjabingylus nasicola, die vooral in de 

sinusoïdale schedelholtes leeft en bij ernstige 

besmetting to t perforaties in de schedelbeenderen 

leidt. Een uitgebreide prospectie bij bunzing brengt 

eveneens een hoge besmettingsgraad aan het 

licht, te rw ijl we bij das en steenm arter d it soort 

nematoden niet terugvonden. Verrassend genoeg 

was d it wel het geval voor de weinige exemplaren 

van boomm arter die we ter beschikking hadden.

Confrontatie met zowel biometrische 

(schedel)maten ais conditieparameters moet hier 

nog uitw ijzen o f d it een impact heeft op de v ita lite it 

van individuen e n /o f populaties.
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contactpersoon: Koen Van Den Berge
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Genetisch onderzoek marterachtigen

De afgelopen drie jaar werden dassen, bunzingen 

en steenmarters genetisch bestudeerd met behulp 

van m icrosatellietm erkers. Zo kan de genetische 

variatie en eventuele d iffe rentia tie  tussen verschil

lende regio’s in Vlaanderen bepaald worden. Dit 

levert cruciale inform atie  op over habitatfragmen- 

ta tie  en versnippering. Vorig jaar analyseerden we 

de ruwe data. Algemeen kan gesteld worden dat 

voor bunzing en steenmarter, de oostelijke regio 

meer genetische variatie vertoont dan de rest van 

Vlaanderen. Terwijl d it voor de steenm arter wellicht 

verband houdt met de recente, westwaarts gerich

te rekolonisatie, is d it voor de bunzing een stuk 

verontrustender. De soort is immers vanouds over 

het ganse grondgebied aanwezig, maar kent in te r

nationaal in vele regio’s een opgemerkte populatie- 

terugloop. In het westen van Vlaanderen is de 

genetische variatie laag, wat w ijs t op inteelt en 

onvoldoende genenuitwisseling. We zagen geen 

significante d ifferentia tie . Deze gegevens tonen 

aan dat genenuitw isseling in Vlaanderen allicht 

belemmerd wordt door de vele barrières (autowe

gen, kanalen,...).

De gegevens voor Vlaanderen werden ook geïnte

greerd met deze van andere Europese landen in 

samenwerking met buitenlandse wetenschappelijke 

instellingen. Voor wat betreft bunzing kon zo de 

genetische variatie en de verspreiding in kaart wor

den gebracht, wat resulteerde in een wetenschappe

lijke publicatie. Voor steenmarter wordt momenteel 

een analoge studie uitgevoerd.

Op basis van de resultaten legden we onderzoekspri

oriteiten vast voor 2006 en de volgende jaren. Hier

bij willen we de toestand en verspreiding van marter

achtigen in Vlaanderen beschrijven en de basis leg

gen voor verder beleidsondersteunend onderzoek 

naar habitatffagmentatie en versnippering.

contactpersonen: Peter Breyne en

Koen Van Den Berge

Populatie-ecologisch onderzoek vos -  versprei

ding van de vossenlintworm

De jaarlijkse inventarisatie van het aantal vossen- 

nesten in het referentiegebied (100 km2) van de 

Vlaamse Ardennen b leef met 17 beginnende en 15 

succesvolle nesten in 2005 op hetzelfde niveau ais 

de jaren ervoor. Een nagenoeg stabiele, en relatief 

lage stand van maximum één (voorjaar) to t twee 

(najaar) vossen per vierkante kilom eter wordt daar

mee opnieuw  bevestigd.

Om tegem oet te komen aan de continue stroom 

van zowel rechtstreekse inhoudelijke vragen ais 

verzoeken om lokaal voordrachten over de ‘vossen- 

problem atiek’ te geven, hebben we op 27 april in 

Brussel een Vlaams Vossensymposium georgani

seerd in samenwerking met Inverde en AMINAL, 

afd. Bos & Groen. Onder het voorzitterschap van 

prof. P. Simoens boden we de ca. 200 deelnemers 

een dagvullend programma, met externe sprekers 

en drie bijdragen vanuit het Instituut: over popula- 

tie-ecologie, voedselecologie en de m onitoring van 

de vossenlintworm .

Het onderzoek, in opdracht van AMINAL, afd. Bos & 

Groen, naar de verspreiding van de vossenlintworm

over Vlaanderen m.b.v. nieuwe detectiemethodes 

gebaseerd op moleculaire merkers, werd verdergezet 

en afgerond. De nieuwe techniek is gebaseerd op 

het aantonen van de aanwezigheid van DNA afkom

stig van lintwormeitjes in vossenuitwerpselen. Voor 

het verzamelen van deze stalen, gespreid over 2004 

en voorjaar 2005, konden we een beroep doen op de 

zeer gewaardeerde medewerking van de bos- en 

natuurwachters van AMINAL.

Het moleculair-genetisch onderzoek heeft aange

toond dat vossenlintworm voorkomt in Vlaanderen, 

al kunnen we, wegens technische belemmeringen, 

geen uitspraak doen over de exacte besmettings- 

graad en verspreiding. Omwille van de populatiedy

namiek van de vos ais eindgastheer (met jaarlijkse 

juveniele dispersie to t 30 km en meer) en de relatie

ve homogeniteit van Vlaanderen zowel landschappe

lijk  ais klimatologisch, verwachten we hier geen 

wezenlijke o f blijvende geografische verschillen.

contactpersonen: Koen Van Den Berge 

en Peter Breyne



Aantal slagende (blauw) en beginnende (+ rood) vossennesten per 
loo km2
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De jaarlijkse inventarisatie van de vossen

nesten in een referentiegebied van 100 km2 

geeft een goed beeld van het populatiever- 

loop: min of meer gestabiliseerd op een 

‘gewoon’ to t veeleer laag niveau.
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Wezel, hermelijn en bunzing blijken alle zwaar 

besmet met de parasitaire nematode 

Skrjabingylus nasicola, die vanuit de sinus

holtes soms schedelperforaties veroorzaakt.

Wordt de bunzing in Vlaanderen, net ais in een 

aantal buurlanden, een steeds zeldzamere en 

mogelijk zelfs bedreigde soort ?



1

Het Instituut voert toegepast wetenschappelijk onder

zoek uit rond de bestrijding van expansieve knaagdie 

ren. In 2005 lag de nadruk op de bestrijding van de 

bruine rat en werd de uitvoering van de bestrijding van 

de muskusrat en de beverrat in Vlaanderen verder 

wetenschappelijk ondersteund. Hierbij verleenden we 

advies aan AMINAL, afd. Water, verantwoordelijk voor 

de bestrijding van deze knaagdierfen langsheen de 

bevaarbare waterwegen en de eerste categorie 

onbevaarbare waterlopen en namen we deel aan het 

Vlaamse coördinatieoverleg.

Door het uitvoeren van ecologisch onderzoek naar de 

bruine rat verkrijgen we relevante gegevens om de 

impact van verschillende bestrijdïngsacties op de 

populatie beter te kunnen evalueren.

Door het onderzoek naar de technische aspecten van 

bestrijdingsmiddelen en hun toepassing in het veld 

streven we niet alleen naar een verbetering van de 

efficiëntie van de bestrijding, maar besteden we 

bovendien ook aandacht aan selectiviteit, veiligheid 

en diervriendelijkheid van de ingezette bestrijdings

middelen.

Naar aanleiding van de uitzettingen van bevers in 

Vlaanderen verdedigde het Instituut een onderzoeks

plan voor verdere opvolging van deze dieren.

O n d e r s t e u n e n d  o n d e r 
zoek  in het  kad er  van de 
r a t t e n b e s t r i j d i n g
Gebruik van rodenticiden bij de bestrijd ing van 

de bruine rat

De bruine rat wordt bestreden met rodenticiden op 

basis van anticoagulantia, vitam ine-K-antagonisten 

die de activatie van stollingsfactoren verhinderen.

Hierdoor ontstaan, vier to t zes dagen na opname, 

bloedingen met de dood to t gevolg. Sommige rat

ten vertonen een verminderde gevoeligheid voor 

de werking van bepaalde anticoagulantia. Bij een 

hoge bestrijd ingsdruk wordt d it genetisch kenmerk 

al snel uitgeselecteerd, waardoor het bestrijd ings- 

resultaat in het gedrang kan komen. Er w ordt daar

om veel aandacht besteed aan deze biologische 

krachtmeting. Om de resistentieproblem atiek bij de 

bruine rat te bestuderen, werden op verschillende 

locaties in Vlaanderen levende ratten gevangen.

Aan de hand van bloedstollingstesten bepaalden 

we in welke mate de dieren m ogelijk resistent 

waren aan warfarine, brom adiolone en difenacoum.

Bij gevoelige ratten is de sto llingstijd  sterk ver

lengd na opname van een kleine hoeveelheid ver

gif, bij resistente ratten daarentegen is er geen o f 

slechts een beperkte verlenging van de sto llings

tijd . In 2005 werden er nog eens 216 ratten getest.

Van de in to taal 683 geteste ratten was er onge

veer 80 % gevoelig. Van de 20 % warfarine-resis- 

tente ratten bleek tweederde ook resistent te zijn 

aan bromadiolone (een krachtiger anticoagulans) 

en hiervan waren slechts enkele ratten resistent 

aan difenacoum.

Verder zijn er in Europa zes verschillende puntmu- 

ta ties teruggevonden van het gen dat verantwoor

de lijk  is voor de aanmaak van het vitamine-K- 

epoxide-reductase. Kleine structure le wijzigingen 

in d it enzyme zorgen ervoor dat de rat resistent is.

Uit testen is gebleken dat de Belgische m utatie 

voor de meest uitgesproken vorm van resistentie 

zorgt. Zouden de Belgen dan nog steeds de dap

persten der Galliërs zijn?

contactpersoon: Kristof Baert



Im plem entatie van ecologische gegevens in de 

bestrijding van de bruine rat

Dikwijls verloopt de bestrijd ing van de bruine rat 

niet zo v lo t ais verwacht o f zijn de resultaten wei

nig duurzaam. Ais belangrijke oorzaak wordt ver

wezen naar he.rbesmetting van behandelde te rre i

nen o f gebouwen door vrijlevende ratten u it de 

omgeving. Soms wordt h ierbij voor een meer 

gecoördineerde bestrijd ing van de bruine rat 

gepleit, waarbij ook openbare terreinen in een 

bestrijdingscampagne worden betrokken. Voorde 

steden wordt h ierbij vooral naar riolen en stedelijk  

groen verwezen, te rw ijl in het landelijk gebied 

vooral waterlopen en stortterre inen een slechte 

reputatie hebben ais bron van problemen met bru i

ne ratten.

Een gebrek aan inzicht in het precieze terreinge- 

bruik van de bruine rat en de afstanden waarmee 

rekening d ient te worden gehouden, b lijft echter 

een obstakel om het effect van een dergelijke 

gecoördineerde bestrijd ingsaanpak in te schatten 

o f acties verder te optimaliseren. Ondanks het fe it 

dat de bruine rat één van de belangrijkste pro- 

bleemsoorten is onder de zoogdieren, is de ecolo

gie van de vrijlevende bruine rat slecht gekend. 

Haar verborgen levenswijze en haar lage en ongelij

ke vangkans zijn slechts enkele problemen die de 

studie van deze d iersoort bemoeilijken.

Door verplaatsingen op te volgen van gemerkte 

bruine ratten in een proefterrein in agrarisch 

gebied, trachten we het terre ingebru ik van bruine 

ratten in kaart te  brengen en het belang van de 

waterlopen in hun verplaatsingen in te  schatten. 

Naast een merk-hervangstprogramma maken we 

gebruik van telemetrische opvolging en autom ati

sche registratie van transponderuitlezing in vaste 

uitleesposten.

Bij de 854 vangsten die we in 2005 in het proefge

bied deden, werden er 290 nieuwe dieren gevan

gen en gemerkt: 137 langsheen een beektraject van 

ca. 1 km, 64 op een boerderij, 75 langs straatgrep- 

pels en 14 op een plaats met ingekuild dierenvoe

der (de twee laatste locaties in de onm iddellijke 

omgeving van de boerderij). Een belangrijk gedeel

te van deze dieren vingen we na het merken nooit 

meer terug en kon enkel via hun zender e n /o f 

transponder gevolgd worden. Telemetrisch onder

zoek wees u it dat verplaatsingen tussen opeenvol

gende dagrustplaatsen van meer dan een km eer

der u itzonderlijk  zijn en meestal dan ook perma

nent zijn. De meeste en grootste verplaatsingen 

worden gemaakt door de ratten langsheen de beek 

o f de greppels. Ratten verlieten daarentegen 

slechts zelden de boerderij, behalve om een 

bezoek te brengen aan het nabijgelegen kippenhok 

van de buurman.

contactpersoon: Jan Stuyck

Locaties met gevoelige en resistente 

ratten in Vlaanderen. Per locatie zijn er 

meerdere ratten getest. De locaties 

hebben de kleur van de meest 

resistente rat: gevoelig (groen) < w ar- 

farine (geei) <  bromadiolone (blauw) <  

difenacoum (rood).

Het terreingebruik van één van de opgevolgde bruine ratten: Traject van de ver

plaatsingen afgelegd door een volwassen vrouwelifke bruine rat in agrarisch 

gebied. De meeste verplaatsingen gebeuren langsheen de beek. Afstanden van 

meer dan 1 km zijn eerder uitzonderlijk.

vrouwelijke
Opeenvolgende terugmeldingen van een volwassen 

bruine rat tussen 6/07/05 en 9/10/05
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Ondersteuning bij de bestrijding van muskusrat

De voorstellen to t richtlijn  van het Europese 

Parlement en de Raad to t invoering van in te rna tio 

nale ‘normen voor de humane vangst van bepaalde 

diersoorten met behulp van vallen’ eiste opnieuw 

onze aandacht op. Gezien de muskusrat één van de 

19 soorten is die in de richtlijn  worden vermeld, 

zouden bepaalde voorgestelde beperkingen op het 

gebruik van vangmiddelen een ingrijpende veran

dering in de m uskusratbestrijd ing kunnen teweeg

brengen. Een succesvolle reorganisatie van de 

bestrijd ing in Vlaanderen enkele jaren geleden had 

to t gevolg dat het gebruik van rodenticiden in de 

m uskusratbestrijd ing volled ig kon worden gestopt, 

waardoor de werking nu vo lled ig  afhankelijk is van 

het gebru ik van vallen. Vooral het gebruik van fu i

ken w ordt fel aangevochten.

Naast het opvolgen van de internationale discussie 

en het in d it kader uitgevoerde onderzoek, voerden 

we een literatuurscreening u it naar wetenschappe

lijke gegevens rond vangmiddelen en vangmetho- 

den voor de in de rich tlijn  vernoemde diersoorten. 

In het kader van de vaststellingen van de restpopu- 

latie na bestrijdingsacties, werden er door AMINAL, 

afd. Water d it jaar 373 m uskusratten binnengele

verd voor verder onderzoek. Al deze dieren werden 

gedissecteerd en onderzocht op voortp lanting en 

aanwezigheid van kattenlintworm T. taeniaeformis 

in de lever.

contactpersoon: Jan Stuyck

Opvolging van de bestrijding van de beverrat

Ook in 2005 werd de beverrat structureel bestre

den door AMINAL, afd. Water en de Provincie 

Limburg en volgde het Instituu t deze bestrijding 

op. Op de Grensmaas werden slechts een 40-tal 

beverratten gevangen, dus een tiende van de aan

tallen in 2002 en 2003. De waterstand bleef laag, 

en de verm oedelijke instroom vanuit Nederland 

ook. In het vijvergebied in Hasselt-Zonhoven werd 

niets meer gevangen o f waargenomen. Deze geïso

leerde populatie  kunnen we ais uitgeroeid 

beschouwen.

In 2005 werden 27 beverratten geautopseerd door 

het Ins tituu t (dieren gevangen van november 2004 

to t begin maart 2005). Ze werden o.a. onderzocht 

op voortplanting, leeftijd en parasieten. De leeftijd 

bepaalden we op basis van het tanddoorbraaksta- 

dium door het wegsnijden van het tandvlees. Het 

macroscopisch onderzoek van de levers leverde 

voor 2005 geen enkele zichtbare besmetting op.

contactpersoon: Goedele Verbeylen

Aantal beverratten gevangen 

in 2005 per gemeente.



Interactie rattenbestrijd ing en aanwezigheid  

bevers

Omwille van de interactie tussen de aanwezigheid 

van bevers en de rattenbestrijd ing en het onder

houd van de waterlopen, volgde het Instituut -  net 

ais in 2004 -  de verspreiding van bevers en in 

beperkte mate ook de schade die ze veroorzaken, 

op. We voerden een autopsie uit op zes dode 

bevers om gegevens in te zamelen over doodsoor

zaken, leeftijd , voortp lanting  en parasieten. Eén 

van de dieren was besmet met leverbot en een 

ander met vossenlintworm . Daarnaast zetten we 

ons literatuuronderzoek verder en gaven advies en 

toelichting over de situatie  op allerle i vergaderin

gen en infodagen, zowel naar de overheid (AMI

NAL, afd. Water, beverstuurgroep,...) ais naar de 

bevolking (Natuurpunt, N a tuurhu lpcen trum ,...) toe. 

Verder maakten we een protocol voor bevermonito- 

ring op en bouwden we de Access-beverdatabank 

verder uit om naast verspreidingsgegevens ook 

monitoringgegevens te kunnen opnemen.

contactpersoon: Goedele Verbeylen

Verspreiding van de bever in Vlaanderen (groen = 

aanwezig op deze locatie of in de nabije omgeving, 

rood = niet meer aanwezig, oranje = geen recente 

sporen, niet geweten of nog aanwezig).
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rattenbestrijding

Onderzoek naar het gebruik van vangmiddelen in de muskusratbestrijding: een duikerfuik.
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O n d e r s t e u n i n g



H o r i z o n t a l e  o n d e r s t e u n i n g
Horizontale ondersteuning is een es

voor het goed functioneren v i i i  h e t  I n s t i t u u t .  Bi j  

ondersteuning denken we niet alleen nu n  ee n  s ec r e t a  

rlaat, computerdeskundigen o p e r s o n e e l s b e l e i d ,  

maar ook bijvoorbeeld aan communs at i e ,  b i b l i o t h e e k ,  

biometrie of laboratoria. In het kad 5r v a n  d e  f us i e  me t  

het Instituut voor Natuurbehoud w e r d  ex t r a  a a n d a t  ht 

besteed aan een degelijke uitbouW v a n  de  o n d e r s t e n

nende diensten. In het nieuwe In: t i l  n u t  z i j n h i e r v o o r

drie verschillende subentiteiten 

BIPER (Beleidslnterface, Planning e 

zal instaan voor de korte- en langet m m i j n p l a n n i n g  van  

het Instituut, communicatie-en pub is  a t i e s t r a t e g m ,  de 

dialoog met het beleid en de ver e g o n w o o r d i g i r u :  u 

een internationale context. B e d oe lin g  is ee n  b e t e r e  

afstemming te bereiken tussen het 

aanbod en de vragen vanuit het beleid en  d e  d o e l g r o e 

pen. Onder de MOD (Management m ( e r s t em  - :

Diensten) komen het personeelsbeleid en U R M .  de 

infrastructuur en de logistiek. Een t i e r d e  g r o e p  zi j n de 

WODs (Wetenschapsondersteunen l í '  D i e n s t en ) :  It I, 

bibliotheek, coördinatie van de a b o r a t o r i a  eu b m k  

(Biometrie, Methodologie en Kw r l i i e i t s z  i rg i m 

belangrijke opdracht van deze di Misten iso  werken 

aan de wetenschappelijke kwaliteit van  d e  p r o j e i  t en 

op basis van advies, coördinatie m de  o n t w i k k e l i n g

vun  i n s t r u m e n t e n .

it ilHet voorbije jaar werden een aan 

pen gezet in de richting van centra 

diensten. Op het vlak van com 

theek is er nauwe samenwe 

Instituten, voor ICT is de éénmaking 

blauwdrukken voor BMK en geïnte 

werden opgemaakt en goedgeke 

met de uitwerking

voorzien. Het team 

n Externe Relaties)

sentieel onderdeel Biometrie, m ethodologie en kw aliteitszorg

De eenheid statistiek en methodologie werkt sinds 

v ijf jaar aan: (1) capaciteitsuitbouw door uitwerking 

van een gemeenschappelijk platform voor de statis

tische verwerking; (2) verbreding en verdieping van 

de algemene kennis en inzicht in gegevensverwer

king; (3) integratie van nieuwe statistische Inzichten 

In het lopende onderzoek; (4) gerichte adviesverle

ning aan de onderzoekers bij de verschillende fasen 

van het onderzoek en (5) expertiseopdrachten voor 

technisch complexe materies zoals het steekproef- 

ontwerp en statistische modelbouw.

In 2005 waren er twee belangrijke projecten. Het 

eerste project was de ontw ikke ling van een syste

matische aanpak om de grafische interface van het 

pakket S+ uit te breiden met extra menu’s. Op die 

manier kunnen we complexe procedures toch aan 

de eindgebruiker aanbieden. Een eerste In itia tie f 

was de SQL-databank met metingen van het 

bodemlabo uitbreiden met controlekaarten voor de 

kwalite itscontro le conform de ISO-norm zodat de 

laboranten deze nu standaard kunnen gebruiken. 

Een andere toepassing was de u itb re id ing van het 

menu met multivariate technieken ontw ikkeld voor 

een project i.v.m. autochtone rozen (Rosa spp.) en 

meidoornen (Crataegus spp). Tenslotte is er ook 

een module ontw ikkeld om de resultaten van een 

ringtest volgens de ISO-norm 5725 te verwerken. 

Een nieuw in itia tie f in 2005 was een TWOL-project

belangrijke stap

le ondersteunende 

iniunicatie en biblio- 

rking tussen beide 

reeds een feit. De 

Jreerde laboratoria 

rd zodat ook daar 

n gestart worden.



I WM

i.v.m. kwaliteitszorg van beleidsgerichte meetnet

ten. Dit project heeft ais doei concepten, m ethodie

ken en technieken o f instrum enten te ontw ikkelen 

om de kw alite it van bestaande beleidsmeetnetten 

te beoordelen én te verbeteren binnen de heersen

de beleidscontext (doelstellingen, beschikbare 

middelen). Eén van de peilers hierbij is de onderlin 

ge afstemming van meetnetten (meetnetintegra- 

tie). De ontw ikkelde methodieken en concepten 

zullen ook bruikbaar zijn voor nieuw op te  starten 

meetnetten. In een eerste fase hebben we concep

ten rond foutpropagatie en onderscheidingsvermo

gen uitgewerkt. Foutpropagatie is een techniek die 

nagaat welke invloed fouten op individuele m etin

gen hebben op de betrouwbaarheid van een bere

kend cijfer. Het onderscheidingsvermogen is de 

kans om een bepaald effect (verschil, tre n d ,...) sta

tistisch aan te tonen in de veronderstelling dat d it 

effect in w erkelijkheid aanwezig is. Door met d it 

onderscheidingsvermogen rekening te houden, 

kunnen we een voldoende performant meetnet u it

bouwen. In een tweede fase hebben we een proces

analyse gemaakt van twee meetnetten (INBO en 

VMM) rond potentieel verzurende depositie. 

Daarnaast hebben we nagegaan wat de knelpunten 

zijn bij dimensionering. Tot slot hebben we een 

aantal scenario’s voor een m ogelijke synergie tu s 

sen beide meetnetten tegen elkaar afgewogen.

contactpersoon: Paul Quataert

Communicatie

In 2005 bouwden we de communicatie van het 

Instituut verder uit. Vele activite iten stonden in het 

teken van de nakende fusie met het Ins tituu t voor 

Natuurbehoud to t het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO). We bereidden een nieuwe 

website voor, waarin alle onderzoeksthema’s van 

beide institu ten aan bod komen (www.inbo.be). We 

werkten ook een nieuwe hu isstijl u it, op basis van 

een nieuw logo.

Eind september organiseerden we een INBO-ken- 

nismakingsdag. Bedoeling hiervan was dat de 

medewerkers van het toekom stige INBO elkaar 

leerden kennen en zicht kregen op het werk van 

hun collega’s. In de voorm iddag zagen we een film 

pje waarin medewerkers van de verschillende vesti

gingen hun bemerkingen en vragen bij de fusie fo r

muleerden. Er waren ook presentaties waarin co lle

ga’s iets uitlegden over hun werk en een kwis waar

bij wetenschappers konden testen hoe beleidsge

richt ze wel werken. Na de middag ging het perso

neel van het Instituut op bezoek bij de collega’s 

van het Instituut voor Natuurbehoud en we sloten 

d it bezoek af met een gezellige receptie. We kregen 

vele enthousiaste reacties over d it in itia tie f.

In april organiseerden we samen met de adm in i

stratie en andere partners studiedagen over de vos 

en over autochtone bomen en struiken, die allebei 

op veel belangstelling konden rekenen. Met onze 

persconferentie in augustus over de toestand van 

de bossen in Vlaanderen haalden we radio, tv en 

de meeste kranten. We namen ook deel aan andere 

in itiatieven zoals de studiedag voor Starters in het 

Bosonderzoek, Vlaanderendag en de Week van het 

Bos.
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contactpersoon: Sandra Van Waeyenberge

verlies 

*  winst 

-tw eezijd ig  

-e e n z ijd ig

Verschil in onderscheidingsvermogen 

tussen eenzijdig en tweezijdig testen 

van het behalen van de korte term ijn 

doelstelling voor sulfaatdepositie 

(VMM, meetnet verzurende depostie, 

gegevens 2003).Te detecteren verschil voor sulfaat (in Zeq.ha \Jaar’)

http://www.inbo.be
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De b ibliotheek

De bib lio theek, met vestigingen in Geraardsbergen 

en in Groenendaal, is inhoudelijk  gecentraliseerd in 

Geraardsbergen. In Groenendaal bevinden zich alle 

werken over visstandbeheer, v lsteelt en vispatholo- 

gle. Werken over onder meer bosbouw, jacht, w ild 

beheer kan je In Geraardsbergen raadplegen. 

M omenteel bevat de b ib lio theek zo’n 18.500 mono

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

Daarnaast zijn er 831 tijdschriften aanwezig (zowel 

oude tijdschriften  ais lopende tite ls). We voerden 

nieuwe werken In In geautomatiseerde databanken 

(CDS/ISIS). Met het oog op de m igratie met het 

Instituut voor Natuurbehoud werd In september 

het nieuwe bibliotheeksysteem ‘ IMIS’ in gebruik 

genomen.

De meeste werken krijgen trefwoorden, toegekend 

met behulp van de CAB-thesaurus voor bosbouw 

en de ASFA-thesaurus van FAO voor vis, e n /o f van 

een abstract, wat de opzoekmogelljkheden ten 

goede komt.

De b ib lio theek on ts lu it de via IBL aangevraagde 

artike ls In ProClte. Wij bieden toegang to t drie 

bibliografische databanken, één voor bosbouw 

(Forestscience.lnfo), één voor visserij (ASFA) en 

één algemene databank (web o f knowledge). Op 

deze databanken is alle wereldw ijd verschenen lite 

ratuur om trent de voor het Instituut relevante 

onderwerpen opgenomen.

Sinds eind 1999 m aakt de b ib lio theek van het 

Instituut deel u it van het ‘Flanders Environmental

Library Network’ (FELNET). Dit Is het samenwer

kingsverband van de belangrijkste m llieudocumen- 

tatiecentra In Vlaanderen. Het doei is de gebruikers 

wegwijs te maken in het zoeken naar m ilieu-lnfor- 

matie. De b ib lio theekdatabank van het IBW is te 

consulteren via FELNET op: h ttp ://w w w .fe lne t.be / 

De b ib lio theek is op nationaal v lak ook lid van de 

‘Vlaamse Vereniging voor B ibliotheek-, Archief- en 

Documentatiewezen’ (VVBAD) en op internationaal 

v lak van de ‘ In ternational Association o f Aquatic 

and Marine Science Librarles and Information 

Centers’ (IAMSLIC), de ‘European Association of 

Aquatic Sciences Libraries and Information Centers’ 

(EURASLIC) en ‘ European Botanical Horticultural 

Libraries Group’ (EBHL). Via InterB lbliothecair 

Leenverkeer vroegen we d it jaar meer dan 400 a rti

kels aan, waarvan we het grootste gedeelte gratis 

verkregen via lamslic, Metafore, Feine t,...

Verder fungeert de b ib lio theek sinds mei 2003, 

samen met het VLIZ, ais jo in t-lnputcenter voor 

‘Aquatic and Scientific Fisheries Abstracts’ (ASFA). 

We ontslu iten alle zoetw aterllte ratuur u it België en 

a rtike ls u it het tijd sch rift 'Aquatic Toxicology’ In de 

ASFA-databank. Hierdoor kan de b ib lio theek gratis 

over ‘Aquatic Toxicology’ en de ASFA-databank 

beschikken.

contactpersoon: Bart Goossens

http://www.felnet.be/


ICT

De belangrijkste opdrachten van de ICT-ondersteu- 

n ingz ijn : (1) com puterin frastructuur en -netwerken 

beheren en ondersteuning naar de gebruikers toe 

verzorgen, (2) streven naar een zo uniform  m ogelijk 

p latform  voor de verschillende dataschema’s bin

nen het Instituut waarnaar de huidige databanken 

en interfaces migreren, en (3) behoeften inzake 

hardware, software en op le id ing detecteren en ze 

vertalen naar nieuwe toepassingen, infrastructuur 

en opleidingen.

Belangrijke projecten in 2005 waren: (1) de verdere 

u itbouw van de ICT m igratie tussen het IBW en het 

IN, (2) vernieuw ing van 1/3 van het computerpark, 

(3) de ontw ikkeling van een aantal applicaties in 

functie van de fusie (oa. b ib lio theek, personeel, 

bestelbon,...) en (4) de on tw ikke ling  van een nieu

we INBO-website.

contactpersoon: Bert Huygens

Bodemkundig en analytisch laboratorium

In 2005 werd de continuïte it bestendigd van een 

vlo tte  dienstverlening op gebied van chemische en 

fysische analyses en algemene labo-ondersteuning 

voor de teams Standplaatsonderzoek, Bosecoiogie 

en Bosbehandeling, Bosbescherm ingen Behoud 

en Gebruik van Genetische Bronnen. Ook voerden 

we analyses en staalvoorbereldingen u it voor het 

IN. Voor het project Technisch Onderzoek 

Bosuitbreiding hebben we hoofdzakelijk bodem- 

analyses uitgevoerd, de resultaten hiervan vorm 

den de basis voor achttien verschillende adviesrap

porten.

Het uittesten en optimaliseren van de handleiding 

‘Sampling and analysis o f so il’ van ICP-Forests 

Impliceerde de analyse van bodemstalen die over

heel Vlaanderen bemonsterd werden. 67

Het Instituut organiseerde zelf een FSCC-ringtest horizontale ondersteuning
(FSCC: Forest Soil Coordinating Centre); zowel 

staalname ais staalvoorbereiding gebeurde door 

onze medewerkers. De gemalen bodemstalen wer

den homogeen verdeeld met behulp van een riffler- 

toestel. Deze homogene stalen werden dan in het 

labo gedestrueerd en de bekomen oplossingen 

werden verstuurd naar een 50-tal labo’s verspreid 

over Europa.

Op gebied van kwaliteitscontrole werd een nieuwe 

databank (Access gekoppeld aan S+) u itgedokterd, 

gerealiseerd en geïmplementeerd in het labo.

Controlekaarten kunnen nu op een veel v lo ttere 

manier aangemaakt worden.

Om de analyses nog v lo tte r te laten verlopen, koch

ten we een simultane ICP-OES (Inductively Coupled 

Plasma Optical Emission Spectrometer). Dit analy- 

setoestel kan alle gevraagde elementen ge lijk tijd ig  

meten. In tegenstelling to t het vorige sequentiële 

toestel betekent d it een serieuze tijdsw inst.

«

Number «  Group» • 30 
Target • 3653 
lower LM - »  69J1061 
upper LUPI • «6 36Z8Ö1Q

contactpersoon: Carine Buysse
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Laboratorium voor in vitro-cultuur Laboratorium voor m oleculaire genetica
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Elk jaar voorziet het laboratorium  In plantenmaterl- 

aal van grauwe abeel. Het betreft m icrostek van 

mooie bomen In het Vlaamse land. Tot nog toe zijn 

23 bomen In de collectie opgenomen; van veertien 

klonen werden van elk een honderdtal planten In 

de serre afgehard.

Het laboratorium  ondersteunt het selectie- en ver- 

edellngsprogramma van boskers, meer bepaald de 

selectie voor resistentie aan bacterlekanker 

(,Pseudomonas syringae). Via kunstmatige infecties 

met 2 pathovars van voornoemde bacterie (pv. 

syringae  en pv. m ors-prunorum ) wordt de gevoe

ligheid van géniteurs en plusbomen getest. Om 

over voldoende replica’s te beschikken, werden 60 

géniteurs en plusbomen eerst in het in-vitro labora

torium  vermeerderd.

In het kader van het fytopathologisch onderzoek 

van gewone es o f Fraxinus excelsior 

w ordt gepoogd om kankerresistente en -gevoelige 

klonen te vermeerderen. Het klassiek in v itro  ver

meerderen van zaailingen was geen succes.

Daarom legden we verder contact met Teagasc, 

Kinsealy Research Centre in Dublin, Ierland, waar 

meer ervaring bestaat met deze techniek. 

Aanvullend startten we een proef op om het Ierse 

protocol te optimaliseren.

contactpersoon: Linda Meiresonne

Reeën; steenm arters, dassen en bunzingen; 

braamsprinkhaan en bosmier; veelkleurige kikkers 

uit Kenya; steenraket en maasraket; maar ook nog 

steeds zwarte populier, boskers, sleedoorn en 

linde;... : al deze organismen analyseerden we 

afgelopen jaar in het laboratorium .

We gebruikten diverse moleculaire technieken 

waaronder AFLP, microsatellietanalyse en chlorop- 

lastanalyse. De vraag naar ondersteuning vanuit de 

verschillende teams groeit nog steeds en ook 

andere institu ten, universite iten en wetenschappe

lijke instellingen zijn vragende partij voor samen

werking. Dit resulteert in een brede waaier aan pro

jecten en toepassingen waaraan we meewerken. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende 

vraag, kw a lita tie f hoogstaand onderzoek te blijven 

garanderen en aan internationale normen te vo l

doen, investeren we in nieuwe apparatuur en tech

nieken. We kochten vorig jaar een nieuw toestel 

waarmee naast fragmentanalyse ook sequentie- en 

mutatiedetectie kan uitgevoerd worden. Bovendien 

heeft het nieuwe toeste l een veel grotere capaciteit 

waardoor we meer stalen kunnen analyseren. 

Daarnaast schaften we ons een geldocumentatie- 

systeem aan, waarmee we opnames kunnen maken 

van agarose- en polyacrylam idegels om DNA-frag- 

menten te visualiseren. Dit computergestuurde 

systeem vervangt het oude polaroidtoestel waar

door we geen dure en vervuilende polaro idfoto ’s 

meer hoeven te nemen.

contactpersoon: Peter Breyne

Internationale veldproef ais basis voor het opsporen van 

resistentlegenen aan bacteriekanker (Xanthomonas populi) 

bij populier (EU-project Popyomics)In vitra werk: precisie en sterilite it.

Populatiestructuurvan bunzing in Europa gebaseerd op 

sequentieanalyse van mitochondriaal DNA (uit: Pertoldi, 

C., Breyne, P., Cabria, M., Halfmaerten, D., lansman, H., 

Van Den Berge, K., Madsen, A. and Loeschcke, V. Genetic 

structure of the European polecat (Mustela putorius) and 

its Implication for conservation strategies, j. o f Zoology, In

\  
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Labo voor fytopathologie Labo w ildbeheer

Onze projecten kaderen hoofdzakelijk binnen het 

thema ‘ behoud en gebruik van genetische bronnen 

in de bosbouw’ . Het laboratorium  is gespeciali

seerd in ziekten bij bosbomen. Ziekteresistentie 

wordt algemeen beschouwd ais één van de belang

rijkste selectiecriteria binnen selectie- en verede- 

lingsprogramma’s van bomen en planten. Het labo 

controleert de ziektegevoeligheid van voor de 

Vlaamse bosbouw interessante herkomsten van 

verschillende boomsoorten en selecteert deze her

komsten e n /o f plusbomen die to lerant zijn voor 

deze ziekten.

Het bepalen van de gevoeligheid van een boom 

voor een bepaalde ziekte gebeurt in de eerste 

plaats door de studie van de pathogene schimmel 

o f bacterie en de symptomen die hij veroorzaakt. 

Hiertoe wordt een techniek ontw ikkeld die toelaat 

de ziektesymptomen kunstm atig te reproduceren 

om aldus onder gecontroleerde omstandigheden 

de ziekteverwekker en zijn pathogenicite it te 

bestuderen. Eenmaal een betrouwbare kunstmati

ge infectietechniek op punt staat, wordt deze sys

tematisch toegepast voor de selectie van resistent 

o f to lerant p lantmateriaal. M omenteel wordt een 

kunstmatige infectietechniek ontw ikkeld voor bac- 

teriekanker bij boskers en loopt een pathogenici- 

te itstudie  voor bastwoekerziekte bij es en bacterie- 

kanker bij boskers. Voor w ilg  en populier worden 

kunstmatige infecties reeds jaarlijks routinem atig 

toegepast. Het laboratorium  on tw ikke lt eveneens 

snelle moleculaire detectie- en identificatiemetho

des voor opvolging van verspreiding van schim

mels en bacteriën.

Het laboratorium  wenst eveneens meer te weten te 

komen over de genetische basis van resistentieme- 

chanismen bij bosbomen. Hiervoor wordt samen

gewerkt met een Europese groep van experten 

(www.soton.ac.uk/~popyom ic) die trachten de 

genen te ontrafelen die een fundamentele rol spe

len binnen het proces van houtproductie. Met 

populier als modelboom is het fytopathologisch 

onderzoek voornam elijk gericht op duurzame resis

tentie  tegen roest en bacteriekanker.

contactpersoon: Marijke Steenackers

Het laboratorium  voor w ildbeheer in Geraardsber

gen is erop gericht autopsies uit te voeren op d ie

ren en bepaalde aspecten verder te onderzoeken.

In afwachting daarvan worden de Ingezamelde d ie 

ren tijd e lijk  gestockeerd in diepvrieskamers. De 

tota le diepvriescapaciteit bedraagt ca. 50 m3 . Tot 

de in frastructuur behoren ook een ultravriezer 

(- 85 0 C) van 300 liter, twee autopsietafels met toe 

behoren (o.a. v ijf operatielampen, m icroscoop en 

b inoculair), een laminaire flow  (steriele w erkru im 

te), drie maceratiebaden en een kevercultuur (ont- 

vlezen van skeletdelen), en een precisiezaag (tand- 

coupes voor leeftijdsbepaling).

De activite iten zijn vooral gericht op het uitvoeren 

van ‘ecologische’ autopsies, waarbij populatiepara- 

meters (leeftijd, geslacht, conditie, voortp lantings- 

status), biometrische data en diverse stalen w or

den verzameld. Van deze stalen worden sommige 

in het labo ze lf verder verwerkt (bvb. analyse 

maaginhouden), andere elders (bvb. genetisch 

onderzoek).

In het kader van het onderzoek naar de bestrijding 

van bruine rat worden eveneens, onder supervisie 

van de teamdierenarts, dierproeven uitgevoerd 

(erkenningsnummer: LA 1400504). Daartoe zijn 

ruim 100 kooien beschikbaar voor huisvesting van 

bruine o f zwarte ratten, huisvesting voor muskus

ratten, een volledige u itrusting  voor gasanesthesie 

van kleine dieren, een b loedsto llingm eter en een 

snijta fe l voor het uitvoeren van overeenkomstige 

autopsies.

De belangrijkste activite iten zijn bloedafname, stol- 

lingstesten, lokaastesten, anesthesie en autopsie. 

Het labo wordt nagenoeg dagelijks gebru ikt in het 

kader van het onderzoek naar de populatie-ecolo- 

gie en het beheer van diverse carnivoren (popula- 

tieparam eters vos, marterachtigen en ev. exoten, 

voedselecologie), de optim alisatie  van het afschot- 

plan voor reewild (onderzoek van schedels en inge- 

wandstalen, conditiebepaling), en de effic iëntie 

van ratbestrijd ing (voortplantingsparam eters mus

kusrat en beverrat, anesthesie en elektronische 

identificatie in het kader 

van het ecologisch onder

zoek naar de bruine rat).

contactpersonen: 

Koen Van Den 

Berge en 

Kristof Baert
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Autopslelokaal, essentieel in het 

zoogdieronderzoek.

T

http://www.soton.ac.uk/~popyomic
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P u b l i c a t i e s  en  
r a p p o r t e n



Bosbouw

Behoud en gebruik van genetische  

bronnen in de bosbouw

Engelstalige wetenschappelijke publicaties met 

peer-review

Mencucclni, M., Martinez-Vilalta, Vanderklein, 

D., Hamid, H.A., Korakaki, E., Lee, S., Michiels, 

B., 2005. Size-mediated ageing reduces vigour 

in trees. Ecology Letters 8,1183-1190.

Vanden Broeck, A., Cottrell, J., Quataert, P., 

Breyne, P., Storme, V., Boerjan, W., Van Slycken, 

j., 2006. Paternity analysis o f Populus nigra L. 

offspring in a Belgian plantation of native and 

exotic poplars. Annals o f Forest Science, in 

press.

Vander Mijnsbrugge, K„ Vanden Broeck, A., Van 

Slycken, J., 2005. A survey o f Ulmus laevis in 

Flanders (nothern Belgium). Belgian Journal o f 

Botany 138,199-204.

Vander Mijnsbrugge, K„ Cox, K„ Van Slycken, j., 

2005. Conservation approaches for autochtho

nous woody plants in Flanders. Silvae Genetica 

54 (4-5). 197-206.

Andere wetenschappelijke publicaties, congres

bijdragen en vulgariserende publicaties

Cox, K., Vander Mijnsbrugge, K., Van Slycken, j., 

2005. Impact o f recent European and national 

policies: the promotion of regional basic materi

al in Flanders (northern Belgium), 9. 97-108. In: 

Mizaras, S., Small-scale Forestry in a Changing 

Environment. Proceedings of the International 

Symposium IUFRO. Research Group 3.08.00 

Small-scale Forestry. May 30 -  June 4 2005. 

Vilnius, Lithuania.

Gangtie, L., Zixiang, Y., Van Slycken, j.,
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Belpaire, C., De Vocht, A. and De Henauw, S„ 

2005. PCB exposure through eel consumption in 

sport fishers as compared to the general popula

tion: a probabilistic approach. DIOXIN 2005,

25th International Symposium on Halogenated 

Environmental Organic Pollutants and POPs, 21- 

26 augustus 2005, Toronto, Canada.

Breine, j., Maes, I., Van den Bergh, E., Goethals, 

P., Quataert, P. Simoens, I., Van Thuyne, G., 

Belpaire, C.. 2005. A fish-based assessment for 

the ecological quality o f the brackish Schelde 

estuary in Flanders (Belgium) in abstracts 

Conference: Multifunctionality o f Landscapes -  

Analysis, Evaluation and Decision Support” , May 

18-20, 2005. Giessen Duitsland

Maes, )., Belpaire, C., Breine, J., Goemans, G., 

2005. Vissen ais gezondheidsindicatoren voor 

de toestand van het Zeeschelde-ecosysteem. 

Water mei 2005,1-7.

Maes, |., Breine, j.)., Stevens, M., Ollevier, F., 

2005. New perspectives for fish in the Scheldt 

estuary. Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005’ 

-  International Conference on Nature Restoration 

Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, 

Belgium, 19-23 September 2005

Quataert, P., Breine, j., Simoens, I., Van Thuyne,

G., Belpaire, C., 2005. Evaluation of the capacity 

o f the European Rsh Index to  distinguish 

between (nearly) pristine and disturbed site of 

a river. Symposium “ Assessing the ecological 

status of rivers, lakes and transitional waters” , 

Hull, 12 -  16 lu ly 2005.

Eindrapporten

Breine, j., Simoens, I., Haidvogl, G., Melcher, A., 

Pont, D., Schmutz, S. 8. the FAME CONSORTI

UM, 2005. Manual for the application of the 

European Fish Index - EFI. A fish-based method 

to  assess the ecological status o f European 

rivers in support o f the Water Framework 

Directive. Version 1.1, lanuary 2005. pp. 81

Maes, J.,Geysen, B., Stevens, M. Ollevier, F„ 

Breine, j., Belpaire, C., 2005. Opvolging van het 

visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor

2004. Studierapport in opdracht van het 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Leuven. 

IBW.Wb.V.R.2005.149

Vispopulatie-onderzoek

Engelstalige wetenschappelijke publicaties met 

peer-review

Anseeuw, D „ Gaethofs, T, Louette, G., 2005.

First record and morphometry o f the non-indige- 

nous fathead minnow Pimephales promelas 

(Rafinesque, 1820) (Teleostei, Cyprinidae) in 

Flanders (Belgium). Belgian Journal o f Zoology 

135 (1), 87-90.

Andere wetenschappelijke publicaties, congres

bijdragen en vulgariserende publicaties

Breine, J„ Verreycken, H „ 2005. Moet er nog vis 

zijn? Een kijk onder water in het Denderbekken. 

Dendriet 3, 3-7.

Belpaire, C., Vrielynck, S „ 2005. De historische 

beschrijving van de visstand in Vlaanderen. 

Vislijn 2005 Jubileumuitgave, 22-23.

Vrielynck, S., Belpaire, C., 2005. De Ijzer. Vislijn 

2005 Jubileumuitgave, 30-31.

Eindrapporten

Belpaire, C., 2005. Data collection for the 

European Eel in Belgium. Rapport voor de Data 

Collection regulation van de EC.

IBW.Wb.BR.2005.144

Belpaire, C., Verreycken, H., 2005. 

Determinatiesleutel voor de zoetwatervissen 

van Vlaanderen. IBW.Wb.V.R.2005.136



Breine, J„ Van Thuyne, G„ 2005. 

Visbestandopnames in het Demerbekken 

(2005). IBW.Wb.V.R.2005.143

Van Thuyne, G., Maes, Y., Breine, 2005. 

Visbestandopnames op de Use, 2005. 

IBW.Wb.V.R.2005.146
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Breine, J, Van Thuyne, G „ 2005. 

Visbestandopnames op de Rupel en de Durme 

(2005). IBW.Wb.V.R.2005.147

Breine, ), Van Thuyne, G „ Samsoen, L „ 2005. 

Visbestandopnames op de Zwalm en zijbeken 

(2005). IBW.Wb.V.R.2005.148

Breine, Vrielynck, S „ Van Thuyne, G., 2005. 

Visbestandopnames op de Brugse Polders, 

2005 IBW.Wb.V.R.2005.137

Van Thuyne, G„ Breine, J„ 2005. 

Visbestandopnames op de hengelvijvervan het 

Webbekomsbroek te Webbekom (Diest) (2004). 

IBW.Wb. V.R.2005.130

Van Thuyne, G., Breine, J., 2005. 

Visbestandopnames op De Broeken, te Elen 

(2004). IBW.Wb.V.R.2005.131

Van Thuyne, G., Breine, J., 2005. 

Visbestandopnames op de Zuid-Willemsvaart 

(2004). IBW.Wb.V.R.2005.133

Van Thuyne, G., Breine, J., 2005. 

Visbestandopnames op de Poekebeek en zijbe

ken.

IBW.Wb.V.R.2005.138

Van Thuyne, G., Breine, )., 2005. 

Visbestandopnames op de Itterbeek en zijbe

ken, 2005.

IBW.Wb.V.R.2005.141

Van Thuyne, G „ Breine, J., 2005. 

Visbestandopnames op enkele waterlopen 

behorende to t het Netebekken (2005). 

IBW.Wb.V.R.2005.153

Van Thuyne, G. Breine, J., Maes, Y., 2005 

Visbestandopnames op de Grensmaas, 2005. 

iBW.Wb.V.R.2005.139

Van Thuyne, G., Breine, J., Maes, Y., 2005. 

Visbestandopnames in het Maasbekken: de 

Voerstreek (2005). IBW.Wb.V.R.2005.142

Van Thuyne, G., Breine, J., Vrielynck, S., 2005. 

Visbestandopnames op het Kanaal van 

Roeselare naar de Leie (2004). 

IBW.Wb.V.R.2005.132

Van Thuyne, G., Maes, Y., Breine, J., 2005. 

Visbestandopnames in het Denderbekken, 

2005.

IBW.Wb. V.R.2005.144

Van Thuyne, G., Maes, Y., Samsoen,L., Breine. )., 

2005. Visbestanden op de Dender, 2005. 

IBW.Wb.V.R.2005.145

Van Thuyne, G.,Samsoen, L., Vrielynck, S., 

Breine, )., 2005. Visbestandopnames op het 

Kanaal van Gent naar Oostende (2004). 

IBW.Wb.V.R.2005.134

Van Thuyne, G., Vrielynck, S., Breine, j., 2005. 

Visbestandopnames op de IJzer, 2005. 

IBW.Wb.V.R.2005.152
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Andere wetenschappelijke publicaties, congres

bijdragen en vulgariserende publicaties

De Gelas, K., Van Houdt, J., Hellemans, B., De 

Charleroy, D„ Volckaert, F., 2005. Development 

and use of microsatellite markers for burbot. 

European Aquaculture Society Conference. 

August 2005 -  Trondheim, Norway

Shiri Harzevili, A., Vught I., Auwerx, j.. De 

Charleroy, D., 2005. Intensive culture of burbot, 

Lota lota in framework of a réintroduction. 135^ 

Annual Meeting of the American Fisheries 

Society .“ Second International burbotsympo- 

sium” , September 2005 -  Anchorage, Alaska

Shiri Harzevili, A., Vught I., Auwerx J., De 

Charleroy, D., 2005. Successful feeding of dace, 

Leuciscus leuciscus larvae using an artific ia l 

diet. Larvi ’ 05, 4 ^  fish and shellfish larviculture 

symposium.

Vught, I., 2006. De zeelt. De Vislijn, het infoblad 

voor de openbare visserij in Vlaanderen, jaar

gang 2006. D/2005/3241/245

Eindrapporten

De Gelas, K., Van Houdt, )., Hellemans, B., De 

Charleroy, D., Van Slycken, j., Volckaert, F., 2005. 

Conservatiegenetische aspecten van Kwabaal in 

Vlaanderen: Genetische diversiteit van natuurlij

ke en kweekpopulaties aan de hand van micro- 

satelliet merkers. IBW.Wb.V.R. 2005.150.

Populatie-ecologisch onderzoek

Engelstalige wetenschappelijke publicaties met 

peer-review

Pertoldi, C., Breyne, P., Cabria, M.T, Halfmaerten, 

D„ Jansman, H.A.H., Van Den Berge, K., Madsen, 

A.B., Loeschcke, V., 2005. Genetic structure of 

the European polecat (Mustela putorius) and its 

implication for conservation strategies. Journal of 

Zoology, in press.

Van Lancker, S., Van Den Berge, K., Van Den 

Broeck, W., Simoens, P., 2005. Counting cemen- 

tum growth lines in dogs (Canis familiaris) and 

red foxes (Vulpes vulpes) as a means of age 

determination. Vlaams Diergeneeskundig 

Tijdschrift 74, 288-293

Vervaeke, M., Dorny, P., De Bruyn, 

L.,Vercammen, F., Jordaens, K., Van Den Berge, 

K., Verhagen, R., 2005. A helminthological sur

vey of red foxes (Vulpes vulpes) in northern 

Belgium. Acta Parasitológica 50 (3), 221-227

Andere wetenschappelijke publicaties, congres

bijdragen en vulgariserende publicaties

De Pauw, W., Breyne, P., Halfmaerten, D., Van 

Den Berge, K., 2005. Monitoring vossenlint- 

worm in Vlaanderen. Referaat Vlaams Vossen- 

symposium, Brussel, 27 apr. 2005, pp. 3

Van Den Berge, K., 2005. Boommarters in 

Vlaanderen: nog zekerder weten! Marterpassen 

XI, 46-48

Van Den Berge, K„ 2005. Boommarter in 

Vlaanderen ? Zoogdier 16 (4), 10-11

Van Den Berge, K., et al., 2005. Populatie-ecolo- 

gie van de vos in Vlaanderen. Referaat Vlaams 

Vossensymposium, Brussel, 27 apr. 2005, pp. 6

Van Den Berge, K., eta /., 2005. Voedsel-ecolo- 

gie van de vos in Vlaanderen. Referaat Vlaams 

Vossensymposium, Brussel, 27 apr. 2005, pp.

Onderzoek in het kader van duur

zaam gebruik en beheer van w ild 

soorten

Andere wetenschappelijke publicaties, congres

bijdragen en vulgariserende publicaties

Baert, P. 2005. Reeën vangen voor de weten

schap. De Vlaamse Jager 96(1), 34
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Baert, P. 2005. Hallo, hallo wie heb ik aan de 

lijn. De Vlaamse Jager 96(5), 36

Casaer, Quataert, P„ De Bruyn L. 2005. Jacht. 

In: Dumortier, M „ De Bruyn, L„ Hens, M „ 

Peymen, J„ Schneiders, A., Van Daele, T., Van 

Reeth, W., Weyemberh, G„ Kuijken, E.(eds.), 

Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in 

Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling

en van het Instituut voor Natuurbehoud 24.

Casaer, J., Quataert, P., De Bruyn, L. 2005. 

Monitoring the use of game species in Flanders, 

By analysing the annual game bag reports of 

the hunting management units. In: Pohlmeyer, 

K.:Extended Abstacts o f the XXVilth Congress of 

the Internatioonal Union o f Game Biologists, 

Hannover 2005. DSV-Verlag, Hamburg.

Casaer, J. 2005. Reewild in Vlaanderen. Verande

ringen sinds 1999. In: Exposition National de Tro

phées de Grand Gibier. Libramont, 2005, 75-78.

Casaer, J. 2005. Reewild in onze bossen, veel

vraat o f welkome gast. 't  Limburgs Bosbelang 

M. 3-5-

Casaer, J., De Bruyn, L. 2005. Cijfers voor het 

Beleid. Jacht in Vlaanderen. Jagen 2, 46 -  51.

Casaer, J. 2005. Natuurrapport 2005 brengt ook 

cijfers over jacht. De Vlaamse jager 96(4), 40

Eindrapporten

Baert, P., Casaer, J. 2005. Onderzoek betreffen

de het uitwerken van een instrument (principes, 

richtsnoeren en criteria) ter evaluatie van de 

wildbeheerplannen; rapport I: Probleemstelling. 

IBW.W.IR.2005.001

Ondersteunend onderzoek in het 

kader van de rattenbestrijd ing

Engelstalige wetenschappelijke publicaties met 

peer-review

Pelz, H-J., Rost, S., Hünerberg, M., Fregin, A., 

Heiberg, A-C., Baert, K., MacNicoll, A „ Prescott,

C., Walker, A-S., Oldenburg, )., Muller, C., 2005. 

The genetic basis of resistance to anticoagulants 

in rodents. Genetics 170,1839-1847.

Andere wetenschappelijke publicaties, congres

bijdragen en vulgariserende publicaties

Verbeylen, G., 2005. Bestrijding van de beverrat 

in 2004 in Vlaanderen; de begeleiding, analyse 

en evaluatie van de bestrijding en de opmaak 

van aanbevelingen voor een verdere aanpak. 

Nieuwsbrief Beverratbestrijding 3, 3-9.

Verbeylen, G., 2005. Beverratten in Vlaanderen. 

De Vlaamse Jager 96,4-8.

Eindrapporten

Stuyck, )., Verbeylen, G., Baert, K., Lens, B.,

2005. Jaarverslag 2005 - Onderzoeksgroep 

Rattenbestrijding. Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Instituu t voor Bosbouw en 

Wildbeheer, IBW.W.IR.2005.002.

H o r i z o n t a l e  
o n d e r s t e u 
ning
Engelstalige wetenschappelijke publicaties met 

peer-review

Hardy, Oj., Maggia, L., Bandou, E., Breyne, P., 

Caron, H., Chevallier, Mh., Doligez, A., Dutech,

C., Kremer, A., Latouche-Halle, C., Troispoux, V., 

Veron, V., Degen, B., 2006. Fine-scale genetic 

structure and gene dispersal inferences in ten 

neotropical tree species.

Molecular Ecology 15, 559-571.

Jacquemyn, H., Honnay, 0 ., Van Looy, K„

Breyne, P., Spatio-temporal structure of genetic 

variation o f a plant metapopulation on dynamic 

riverbanks along the Meuse River.

Heredity, in press.

Pertoldi, C., Breyne, P., Cabria, M., Halfmaerten,

D., Jansman, H., Van Den Berge, K., Madsen, A., 

Loeschcke, V., Genetic structure of the 

European polecat (Mustela putorius) and its 

implication for conservation strategies. Journal 

o f Zoology, in press.

Vanden Broeck, A., Cottrell, J., Quataert, P., 

Breyne, P., Storme, V., Boerjan, W„ Van Slycken,

J., 2006. Paternity analysis o f Populus nigra L. 

offspring in a Belgian plantation of native and 

exotic poplars. Annals o f Forest Science, in press.
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Financ iee l  o verz i ch t
In figuur i  geven we een overzicht van de financiële 

middelen van het Instituut. Met de werkingsmidde

len van de Vlaamse Gemeenschap bedoelen we de 

werkingskredieten, de investeringsuitgaven, de u it

gaven voor specifiek materiaal en de lonen voor de 

bosarbeiders verstaan. De verdeling van deze m id

delen kan je zien In figuur 2.

Het totaal van de wedden en toelagen voor contrac

tueel personeel geeft een idee van het aandeel van 

de projecten die uitgevoerd worden in opdracht van 

de Vlaamse Gemeenschap.

De ondersteunende onderzoeksopdrachten door 

derden bevatten een aantal projecten die u itbe

steed worden. Het gaat h ierbij o.a. om het hout- 

technologisch onderzoek en specifieke analyses.

De externe middelen worden beheerd via het Eigen 

Vermogen van het Instituut. Deze middelen zijn 

afkomstig van externe en TWOL-onderzoeksop- 

drachten, inkomsten u it de verkoop van producten 

(plantsoen, zaden en vissen), en de kwekersrechten 

die werden genomen op het plantenmateriaal dat 

aan het Instituut veredeld werd.

figuur 1: Overzicht van de financiële middelen van het IBW
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HORIZONTALE ONDERSTEUN!
M anagem entondersteunende diensten

Jos Van Slycken * Algemeen directeur a.i. GB

Carolien De Wolf Adjunct van de directeur GB

Josiane van Craenenbroeck* Hoofdmedewerker GB

Christine De Mulder* Medewerker GB /  GD

Carlos Goossens Medewerker GB

Ann Verheyden Medewerker GD

Klm De Vos Medewerker GB

Nicole De Glas Assistent GB

Kelly Kindermans Assistent GB

Christelle Van de Walle* Assistent GB

Donny Van Peteghem Assistent GB

Filip Coopman * Technicus GD

Bibliotheek

Bart Goossens Deskundige GB

Thomas D’haenens Assistent GB

Informatica

Bert Huygens Deskundige GB

Pascal Boudou Deskundige GB

Ronan De Backer Medewerker GB

Biometrische ondersteuning

Paul Quataert Wetenschappelijk attaché GB

Thierry Onkelinx Wetenschappelijk attaché GB

Pieter Verschelde Adjunct van de directeur GB

Communicatie

Sandra Van Waeyenberge Wetenschappelijk attaché GB

Technische ondersteuning

Joris Vernaillen Technisch beambte GB



Bosecologie en bosbehandeling

Bosbescherming

Standplaatsonderzoek en 

bosuitbreiding
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Bosecologie en bosbehandeling

I
Hans Baeté Wetenschappelijk attaché GB

Johnny Cornelis Wetenschappelijk attaché GB

Luc De Keersmaker Wetenschappelijk attaché GB

Leen Govaere Wetenschappelijk attaché GB

Anja Leyman Wetenschappelijk attaché GB

Koen Smets Wetenschappelijk attaché GB

Arno Thomaes Wetenschappelijk attaché GB

Kris Van de Kerkhove * Wetenschappelijk attaché GB

Beatrijs Van der Aa * Wetenschappelijk attaché GB

Pieter Vandenbroucke Wetenschappelijk attaché GB

David Van Roy Wetenschappelijk attaché GB

Arne Verstraeten Wetenschappelijk attaché GB

Ruben Walleyn Wetenschappelijk attaché GB

Bart Christiaens Deskundige GB

David De Lignie Deskundige GB

Mare Esprit Deskundige GB

Stefaan Goessens Deskundige GB

Peter Van De Kerckhove Deskundige GB

Gery Van Israel Technicus GB

Bosbescherming

Sigrid Coenen Wetenschappelijk attaché GB

Gerrit Genouw Wetenschappelijk attaché GB

Johan Neirinck Wetenschappelijk attaché GB

Peter Roskams * Wetenschappelijk attaché GB
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Standplaatsonderzoek en bosuitbreiding
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Evi Goossens Technicus /  Laborant GB

Koen Willems Technicus GB

Behoud en gebruik van genetische bronnen in de bosbouw

Peter Breyne Wetenschappelijk «ttaché GB

Karen Cox Wetenschappelijk attaché GB

Katrien De Cock Wetenschappelijk attaché GB

Bart De Cuyper * Wetenschappelijk attaché GB

Boudewijn Michiels * Wetenschappelijk attaché GB

Marijke Steenackers * Wetenschappelijk attaché GB

Kristine Vander Mijnsbrugge Wetenschappelijk attaché GB

An Vanden Broeck Wetenschappelijk attaché GB

Pierre Van Peteghem Wetenschappelijk attaché GB

Paul Remy * Deskundige GB

Kurt Schamp Deskundige GB

Wim Stevens* ‘ Deskundige GB

Nancy Van Liefferinge Deskundige GB

Philippe Sturbois Deskundige GB

Helga De Croo Deskundige /  Laborant GB

David Halfmaerten Deskundige /  Laborant GB

Sabrina Neyrinck Deskundige /  Laborant GB

An Van Breusegem Deskundige /  Laborant GB

Leen Verschaeve Deskundige /  Laborant GB

Wim De Clercq Technicus GB

Steven Haelterman Technicus GD

André Meersman * Technicus GB

Michel Dannau Groenarbeider GB

Inge De Mol Groenarbeider GB

Serge Goossens Groenarbeider GB

Daniël Keppens Groenarbeider GB

Christian Langsberg Groenarbeider GD

Stefaan Moreels Groenarbeider GB

Christophe Papier Groenarbeider GB

Tom Steenackers Groenarbeider GB

Paul Vanderkelen Groenarbeider GD
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Populatiebiologie van wildsoorten

Koen Van Den Berge * Wetenschappelijk attaché GB
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Dirk Vansevenant * Technisch assistent GB
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Erik Verschaffel Medewerker GB

Ilse Lepez Assistent GB
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Adressen
Instituut voor Bosbouw en W ildbeheer 

Vestiging Geraardsbergen

Gaverstraat 4 

B-9500 Geraardsbergen 

Tel. 054/437111 

Fax. 054/436160

Instituut voor Bosbouw en W ildbeheer 

Vestiging Groenendaal

Duboislaan 14 

B-1560 Groenendaal 

Tel. 02/6580410 

Fax. 02/6579682

www.inbo.be

e-m ail: info@inbo.be

http://www.inbo.be
mailto:info@inbo.be
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Hetlnstituut voor  B o s b o u w  en W i l d b e h e e r  IBW
werd bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart 1991 opgericht ais Vlaamse weten
schappelijke instelling. Sinds die datum verenigt het IBW het voormalig Rijksstation voor 
Populierenteelt (Geraardsbergen) en het voormalig Rijksstation voor Bos- en 
Hydrobiologisch Onderzoek (Groenendaal).

Het IBW wil de centrale instantie zijn in Vlaanderen, internationaal erkend, die instaat voor 
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, inzake het groen, de 
bossen, de fauna, de visstand en het beheer ervan.

Het IBW voert studies uit om een antwoord te geven op vragen uit de sectoren bosbouw, 
riviervisserij, natuurbehoud en jacht en op vragen uit andere onderzoeksinstellingen. Het 
doet ook aan beleidsondersteunend onderzoek, zowel op regionaal ais op Europees niveau. 
Hiervoor beschikt het instituut over een eigen bibliotheek, kwekerijgronden, zaadboom- 
gaarden, een arboretum, geklimatiseerde serres, laboratoria voor in vitro-, bodem-, fythopa- 
thologisch, genetisch en zoölogisch onderzoek, een meetstation voor luchtverontreiniging, 
een visteeltcentrum, e n z ...

Voor de verspreiding van onderzoeksresultaten gebruikt het IBW haar eigen kanalen: de 
Nieuwsbrief, de Mededelingen, het jaarlijks Activiteitenverslag en eigen rapporten. 
Daarnaast publiceren de onderzoekers in nationale en internationale tijdschriften en nemen 
ze deel aan congressen. Het IBW organiseert ook studiebezoeken en excursies en geeft 
adviezen.


