
inbo 
nieuwsbrief 
van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 
 

www.inbo.be
 

inbo 
Kliniekstraat 25, B-1070 Brussel 
T. +32 2 525 02 00 - F. +32 2 525 03 00 
nieuwsbrief@inbo.be

W
et

en
sc

ha
pp

el
ijk

e 
in

st
el

lin
g 

va
n 

de
 V

la
am

se
 o

ve
rh

ei
d

15de  jaargang, oktober 2012

In memoriam Jos Van Slycken
Vrijdag 13 juli 2012 zullen we niet snel vergeten.   

Toen het nieuws van het overlijden van Jos die dag 

binnen sijpelde, heerste er vooral ongeloof.   

Niets deed vermoeden dat we hem niet meer gingen 

terugzien in de gangen van het INBO. Extra pijnlijk 

omdat Jos van plan was einde 2012 met pensioen te 

gaan, en door zijn vele vrienden en collega’s op het 

INBO plannen werden gesmeed voor een groots  

afscheidsfeest. 

Dat Jos erg begaan was met het instituut en iedereen die daar-
bij hoorde, is een constante doorheen zijn loopbaan.

Jos begon in 1977 als onderzoeker bij het Rijksstation voor Po-
pulierenteelt en specialiseerde zich niet alleen in de veredeling 
van populier en andere boomsoorten, maar vooral in de relatie 
tussen bomen en hun standplaats. In 1991 richtte de Vlaamse 
Regering het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op. Toen 
in 1993 de vorige baas met pensioen ging, werd Jos directeur 
van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW). Vanuit 
zijn kantoor in Geraardsbergen (nog steeds ‘den bureau van 
Jos’ genoemd) bouwde hij het instituut uit tot een wetenschap-
pelijke instelling die een zeer breed spectrum aan natuuronder-
zoek uitvoerde.

Onder zijn impuls kende het personeelsbestand in de jaren 
1990 een enorme groei. Jos was vooral gekend als populieren-
expert, maar hij vertoonde een veel bredere interesse. Naast 
het bestaande onderzoek naar genetische bronnen in de bos-
bouw, werden de onderzoeksteams rond bosecologie en bos-
beheer, bodemonderzoek en bosbescherming uitgebouwd. De 
onderzoeksgroep rond faunabeheer zag eveneens het licht. Hij 
voelde zich sterk betrokken bij het reilen en zeilen in de tech-
nische antennes van het IBW, met name de boomkwekerij in 
Grimminge, de viskwekerij in Linkebeek en de onderzoekssite 
voor visstandbeheer in Groenendaal.  

De oprichting van heel wat technische ondersteuning was ook 
zijn verdienste, denk maar aan de laboratoria voor bodem-
kundig, dierkundig en genetisch onderzoek, de bibliotheek in 
Geraardsbergen en de meettoren voor luchtkwaliteit in Bras-
schaat. Het IBW beschikte ook al heel vroeg over een GIS ba-
sisstation. Allemaal zaken die mogelijk waren omdat Jos nieuwe 
technieken in het bos- en wildonderzoek stimuleerde.  

 

Ecosysteem-
diensten 
 

Een nieuwe publicatie be-
schrijft beknopt 17 belang-
rijke ecosysteemdiensten in 
Vlaanderen. 

Lees meer op blz. 4.

 

Koning Rat 
 

De bruine rat wordt in bepaalde delen  
van Vlaanderen steeds resistenter voor 
bestrijdingsmiddelen. 

Lees meer op blz. 3



In memoriam Jos Van Slycken

Jos vertegenwoordigde het instituut in tal van 
organisaties en overlegorganen, hij was onder 
meer voorzitter van de Belgische populieren-
commissie en beheerder bij de Koninklijke 
Schenking. Het was ook Jos die, reeds eind jaren 
’90, autochtone bomen en struiken in de aan-
dacht bracht. Dat was mede een aanzet voor een 
heel ander bosbeleid in Vlaanderen met meer 
aandacht voor inheemse soorten. 

Daarnaast maakte hij ook deel uit van de inter-
nationale populierencommissie. Als FAO consul-
tant reisde hij verschillende keren naar China om 
er in de ‘Three North Region’ het bosonderzoek 
te ondersteunen in het kader van de bestrijding 
van erosie en woestijnvorming.

Dankzij Jos was het IBW goed bekend bij andere 
Europese onderzoeksinstellingen. Deelname aan 
Europese projecten werd sterk gestimuleerd. 
Vele wetenschappers hebben zo ook hun exper-
tise kunnen uitbreiden.  

Maar Jos was naast directeur, vooral mentor 
en coach van vele onderzoekers. Hij lanceerde 
nieuwe gedachten en ideeën, stimuleerde in-
terne discussies tussen ‘zijn’ mensen, waaruit 
nieuwe projecten ontsproten die aanleiding 
gaven tot een hechte samenwerking  
binnen het IBW. Ook buitenlandse studenten  
en onderzoekers konden, mede dankzij de  
sterk uitgebouwde infrastructuur en expertise 
van de wetenschappers, aan het IBW hun kennis 
uitbreiden. Er waren immers zo goed als geen 

andere onderzoeksinstellingen die zowel over 
serres, een boomkwekerij, een bodemlabo,  
een fytopathologisch labo, een genetisch labo 
en GIS-faciliteiten beschikten.   

In 2006 werd door de Vlaamse Regering beslist 
om het IBW en IN (Instituut voor Natuurbe-
houd) samen te voegen tot het INBO. Jos werd 
afdelingshoofd van de afdeling Ecosystemen.  
Daarna heeft hij nog verschei-
dene functies uitgevoerd op het 
INBO. Hij is waarnemend ad-
ministrateur-generaal geweest, 
heeft de interne controle op zich 
genomen, hij speelde een be-
langrijke rol binnen de stafdienst 
en werd uiteindelijk gevraagd 
om de leiding te nemen binnen 
de afdeling Advies en Informatie. 
Telkens opnieuw slaagde hij erin 
om rust te brengen in zijn deel 
van de organisatie. Dit leverde 
hem veel respect en sympathie 
op van iedereen binnen en bui-
ten INBO.

Tot slot nog een woordje over 
de mens Jos: hij had een rustig, 
zacht en minzaam karakter.  
Altijd bereid om een handje te helpen en een 
praatje te maken. Een geliefd man met een  
warm hart!

Jos, we zullen je missen…

Boven links: bij een Chinese delegatie
Boven rechts: Jos bij het standbeeld van Linnaeus
Midden: Hoog bezoek in de serres
Onder: Jos in een oerbos in Slovenië

 

Op woensdag 19 december organiseert 
het INBO een symposium ter ere van  
Jos Van Slycken. 
Meer informatie volgt op www.inbo.be



 

Natuurindicatoren 2012
De nieuwe digitale publicatie rond natuurindi-
catoren steekt in 2012 niet alleen in een nieuw 
kleedje, maar is ook opgebouwd rond een 
nieuw kader. Er is dit jaar namelijk gekozen 
om enkel indicatoren op te nemen waarvoor 
op Vlaams en/of Europees niveau een beleids-
doel is geformuleerd (MINA- 4, PACT 2020, 
Europese Biodiversiteitsstrategie 2020) en die 
daarom prioritaire natuurindicatoren worden 
genoemd. Naast de omschrijving van de in-
dicator worden, indien relevant, de trend, het 
doelbereik en de doelverwachting afzonderlijk 
weergegeven. De beoordeling van de trend 
gebeurt op basis van een statistische trend-
analyse.

Een aantal indicatoren uit de vorige versies 
zijn weggelaten en er zijn een aantal nieuwe 
opgenomen. Zo komt er een extra klimaatin-
dicator ‘piekmoment van stuifmeelproductie’ 
aan bod en is ook een aanvullende indicator 
rond uitheemse diersoorten ontwikkeld. Deze 
laatste indicator geeft een beeld van de aan-
wezigheid van voor de biodiversiteit proble-
matische uitheemse soorten in Vlaanderen en 
het aandeel hiervan dat zich invasief gedraagt 
in de natuur. Daarnaast zijn ook twee nieuwe 
indicatoren rond ontsnippering opgenomen. 
De indicator ‘ontsnippering transportwegen’ 
geeft de hoeveelheid en kwaliteit van de 
huidige ontsnippering langs Vlaamse gewest-
wegen weer en de indicator ‘ontsnippering 
planologisch groengebied’ volgt de versnip-
pering van de groene bestemmingen volgens 
het Gewestplan op.

Ook het thema draagvlak en recreatie is uitge-
breid met nieuwe indicatoren rond stadsbos-
sen, toegankelijkheid van bossen en speelzo-
nes in bossen.

Deze prioritaire indicatoren en een meer 
uitgebreide set zijn op de website Natuurindi-
catoren (www.natuurindicatoren.be ) te raad-
plegen. Deze website bevat voor elke indicator 
een fiche met cijfermateriaal en beknopte 
achtergrondinformatie.

www.inbo.be

Heidi Demolder, heidi.demolder@inbo.be

Uit INBO-onderzoek blijkt dat het aantal ratten dat resistent tegen bestrijdings-

middelen geboren wordt gedurende de laatste 10 jaar is toegenomen.  

Meer en meer ratten zijn drager van een genetische wijziging of mutatie waardoor 

ze vanaf de geboorte resistent zijn. Hierdoor sterven ze niet altijd na opname van 

een normale dosis vergif. 

In Vlaanderen is resistentie voornamelijk gekoppeld aan twee verschillende mutaties.  
Vooral in Oost- en West-Vlaanderen steeg het gemiddelde percentage gemuteerde ratten tot net 
boven de 50 %. Koploper in die provincies is het bekken van de Bovenschelde met 80 % resistente 
ratten. Zulk genetisch voordeel in combinatie met de voortplantingsdrang van de bruine rat houdt 
het risico in dat de bestrijding ontoereikend wordt. 

In Limburg en Vlaams-Brabant was er een afname van het aantal resistente ratten in het Maasbek-
ken en een status quo in het Demerbekken. Bovendien vonden we in Maaseik een nieuwe, derde, 
genetische mutatie die aanleiding geeft tot resistentie. Deze mutatie, niet eerder geregistreerd in 
België, komt vooral voor in Denemarken, Duitsland en recent ook in Nederland. In de provincie 
Antwerpen komt nagenoeg geen resistentie voor.

Ratten zijn van alle tijden, net als de problemen die ze veroorzaken.  
Vroeger werden ratten bestreden met allerlei chemische cocktails. Vandaag de dag gebeurt de 
bestrijding van de bruine rat met vergif op basis van anticoagulantia. Dergelijke anticoagulantia 
zijn wegens hun trage werking en het bestaan van een tegengif relatief veilig voor de mens.  
Ze remmen de bloedstolling waardoor de ratten uiteindelijk sterven. 

Meer weten?
INBO rapport: INBO.R.2012.35

Koning rat wordt resistenter

Kristof Baert, kristof.baert@inbo.be
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In- of uitschrijven op deze  
nieuwsbrief kan via een  
seintje naar:  
INBO nieuwsbrief
Kliniekstraat 25,1070 Brussel
T. 02 525 02 00 - F. 02 525 03 00
nieuwsbrief@inbo.be
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Biodiversiteit als basis voor 
ecosysteemdiensten in Vlaanderen
Ecosysteemdiensten (ESD) zijn het geheel van voordelen die 
de maatschappij van ecosystemen ontvangt. Biodiversiteit 
speelt een cruciale rol in het tot stand komen van deze eco-
systeemdiensten. De laatste jaren hebben ecosysteemdiensten 
- als een nieuwe kijk op natuur – snel aan belang gewonnen. 
Het concept duikt nu op in zowel internationale fora als Vlaam-
se beleidsplannen en nota’s. Hieruit ontstond de bezorgdheid 
vanuit verschillende hoeken over de mogelijke impact van 
een beleid dat gericht is op de erkenning en ontwikkeling van 
ecosysteemdiensten op het behoud van de biodiversiteit.

Wij proberen hierop een eerste antwoord te formuleren door 
de bijdrage van biodiversiteit aan de levering van de diverse 
ecosysteemdiensten in Vlaanderen beter in kaart te brengen. 
Deze nieuwe INBO-publicatie beschrijft beknopt 17 belangrijke 
ecosysteemdiensten in Vlaanderen en hun relatie met biodi-
versiteit.

Om de diverse ecosysteemdiensten te beschrijven hebben 
wij ze ingedeeld op basis van het aspect van de biodiversiteit 
dat het meest dominant bijdraagt aan deze diensten. Vaak zijn 
het de soorten zelf die de ecosysteemdienst leveren, zoals bij 
houtproductie of zeevisserij. Het kan dat hele groepen soorten 

nodig zijn om een dienst 
te leveren, bijvoorbeeld 
bij pollinatie of natuurlijke 
plaagcontrole. In andere 
gevallen is biodiversiteit 
vooral van belang om 
processen of structuren mogelijk te maken die 
nodig zijn voor ecosysteemdiensten, bv. bij kustverdediging en 
overstromingsbescherming of geluidsbuffering. 

Deze publicatie richt zich tot beheerders en beleidsonder-
steuners die verantwoordelijk zijn voor de bescherming en 
het duurzaam beheer van natuur en landschappen, maar kan 
ook nuttig zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de maat-
schappelijke baten van natuur. De biodiversiteit-ESD fiches 
kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als een checklist voor 
(natuur)gebieden waar de relaties tussen biodiversiteit en ESD 
belangrijke criteria zijn voor beheervisies.

De fiches kan je vinden op www.inbo.be 

Linda Meiresonne, linda.meiresonne@inbo.be
Francis Turkelboom, francis.turkelboom@inbo.be

Invasieve uitheemse planten:  
een afwegingskader voor het beheer
In samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), afdeling Bovenschelde, voer-
de het INBO een verkennende screening uit van invasieve uitheemse plantensoorten langs 
de bevaarbare waterlopen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen over een afstand 
van 1250 kilometer oeverlengte. We noteerden 23 invasieve uitheemse plantensoorten. 
Meer dan de helft van deze plantensoorten (13) behoren tot de zogenaamde “zwarte 
lijst”; dit zijn soorten die een ernstige nadelige invloed hebben op inheemse natuur. Alle 
invasieve uitheemse planten samen totaliseerden 74 kilometer oeverlengte (geen rekening 
houdend met overlap tussen soorten), waarvan 48 kilometer met planten van de zwarte 
lijst - een aanzienlijke oeverlengte waar de oorpronkelijke plantendiversiteit het lastig krijgt 
om te overleven of al verdwenen is. Bovendien kunnen verschillende van deze invasieve soorten snel uitbreiden. Er zijn opvallende 
plaatselijke verschillen: rond Gent zijn Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien de talrijkste soorten, langs de Bovenschelde is het 
de reuzenberenklauw.

Op basis van literatuurgegevens stelden we een tabel op waarin de mate van mogelijke hinder (voor biodiversiteit, economie, volksge-
zondheid en verkeersveiligheid) voor elk van de vastgestelde soorten staat. Hiermee kan de beheerder een lijst van soorten opstellen 
die hij wenst te bestrijden. Daarnaast werd ook een tabel opgesteld die de haalbaarheid van bestrijding samenvat, rekening houdend 
met zowel de lokale talrijkheid van de soorten, en de inspanning nodig voor een succesvolle bestrijding. Op basis van een beslis-
schema kan je vervolgens bepalen welke bestrijdingsacties dringend zijn. Tenslotte geven we per aangetroffen invasieve uitheemse 
plantensoort van de zwarte lijst een overzicht van de courante bestrijdingstechnieken. De kennis hierover is nog onvolledig: zowel 
van de effectiviteit als van de kosten-batenbalans van bestrijding op korte en op lange termijn zijn er vrijwel geen onderbouwde data 
bekend. Zonder die kennis wordt een effectief bestrijdingsbeleid moeilijk.

Meer informatie is te vinden in het rapport: INBO.R.2012.13.

Reuzenberenklauw

Frank Van de Meutter, frank.vandemeutter@inbo.be  -  Floris Vanderhaeghe, floris.vanderhaeghe@inbo.be


