In memoriam

Jos
Van Slycken

In gedachten verzonken of genietend van

Op 12 juli is Jos Van Slycken heel onverwacht en na een korte ziekte overleden. Jos

het uitzicht in het oerbos

was van 1993 tot de fusie met het IN (en de oprichting van het INBO) directeur van

Rajhenavski Rog, Slovenië.

het IBW. In deze functie heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld bij het opstarten van het bosreservatenonderzoek.

Hij zorgde er voor dat in 1995 de onderzoeksopdracht bosecologie (waarin het
bosreservatenproegramma kadert) aan het instituut werd opgestart, en werkte
administratief en inhoudelijk mee aan de uitbouw van het onderzoeksprogramma.
Hij vond hiervoor binnen de overheid ook de noodzakelijke extra middelen. Zonder Jos zou het bosreservatenprogramma er nooit gekomen zijn.

Iedereen wist dat Jos een boontje had voor de veredeling van populieren,
het onderzoeksthema waar hij zelf ruim 15 jaar aan meewerkte als onderzoeker. Het zou hem echter tekortdoen mocht hij in de toekomst nog enkel
hiermee geassocieerd blijven. Jos zijn interesse ging veel breder, niet alleen
binnen het instituut (wildbeheer- en visserijonderzoek, bosvitaliteit, bodemprofielen), maar ook daar buiten: oude pluimveerassen, de restauratie
van een kerkorgel, een goede jenever,…
Ook de bosreservaten droeg hij een warm hart toe. Vorig jaar nog nam
hij deel aan een thema-excursie rond bosreservaten van Bos+ (de vroegere
VBV) met een bezoek aan het bosreservaat Kersselaerspleyn in het Zoniënwoud. Hij luisterde geïnteresseerd naar de uitleg van zijn ‘poulains’. Hij
was een man van weinig woorden maar zijn glimlach en het bemoedigende
schouderklopje achteraf gaven aan dat hij het goed vond…

Een geïnteresseerde bezoeker bij de
excursie van Bos+ in het bosreservaat

Jos is 62 jaar geworden. Wij hadden hem graag eind dit jaar, bij zijn pensionering,

Joseph Zwaenepoel

uitgebreid in de bloemetjes willen zetten en bedanken voor zijn jarenlange inzet,

(Zoniënwoud, oktober 2011)

ook voor het bosecologisch onderzoek. Met dit huldebetoon willen we dat postuum doen.

Beste Jos, het is zo jammer dat we u niet zelf meer kunnen zeggen, maar via deze
weg: heel erg bedankt voor uw inzet, uw interesse en het vertrouwen.

Namens het hele onderzoeksteam

Kris Vandekerkhove
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