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Beste lezer,
“De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen is een
onveranderlijk gevoel over wie je bent, waar je naartoe
gaat en wat je belangrijk vindt.”
Deze woorden van S. Covey, expert in veranderingsmanveranderingsman
agement zijn vast en zeker toepasbaar op het afgelopen
werkjaar van het INBO. 2008 was voor ons een jaar “in
beweging”. Een jaar lang hebben we gesleuteld aan onze
missie en visie, onze strategische en operationele doel
doelstellingen. Dit heeft zich intussen doorvertaald in een
nieuwe organisatiestructuur. Een structuur die ons in staat moet stellen om op de meest efficiënte en effectieve wijze
het beleid te adviseren en te ondersteunen bij natuurgerelateerde beslissingen. Tussen een organisatie op papier en
de dagdagelijkse realiteit ligt evenwel een wereld van verschil. Die kloof dichten is ongetwijfeld de hoofdopdracht van
het INBO voor 2009.
Dat het eigen beleidsdomein (LNE) hierbij de belangrijkste klant is ligt voor de hand, maar we willen de deur ook ruim
open zetten voor andere beleidsdomeinen. Natuurbehoud, natuurbeheer en natuurgebruik zijn immers meer dan ooit
materies die ons allen aangaan.
Het INBO wil zijn onderzoeksopdracht niet alleen ruimer kaderen binnen de Vlaamse overheid maar ook daarbuiten.
Doelgroepen, belanghebbenden en andere mooie namen, verwijzend naar allen die met natuur begaan zijn, moeten
en zullen in de toekomst nauwer betrokken worden bij de activiteiten van het INBO. Op die manier kunnen we ook in
2009 in beweging zijn en samen met u op weg gaan naar wat we belangrijk vinden.
Jurgen Tack, administrateur-generaal

Coëxistentie is het naast elkaar bestaan van genetisch
gewijzigde en niet genetisch
gewijzigde organismen. Soms
kunnen genetisch gewijzigde
organismen uitkruisen met
wilde verwanten. Dit kan leiden tot ecologische schade en
verlies aan biodiversiteit.
Bij landbouwgewassen is hierover al heel wat kennis vergaard,
maar de studies naar mogelijke risico’s van genetisch gewijzigde bomen zijn beperkt. Populier is hiervoor een interessant
studieobject. De inheemse zwarte populier komt veel samen
voor met een nauw verwante en frequent aangeplante cultuurvariëteit: de Canadapopulier. Het uitkruisen van de twee
soorten zou het einde kunnen betekenen van de zwarte populier als zuivere soort.
Het is echter niet duidelijk in welke mate uitkruising gebeurt,
welke factoren de uitkruising beïnvloeden en of de nakome-

lingen die hieruit voortkomen, levensvatbaar zijn. Indien we
hierin inzicht verwerven, kunnen we een betere inschatting
maken van de ecologische risico’s die mogelijk samengaan
met de aanplant van genetisch gewijzigde Canadapopulieren.
Uit kruisingsexperimenten, genetisch onderzoek en veldobservaties uitgevoerd aan het INBO blijkt dat de Canadapopulier wel degelijk uitkruist maar in heel beperkte mate. Daarenboven zijn de meeste nakomelingen die hieruit voortkomen
weinig levensvatbaar. Op zich goed nieuws voor het voortbestaan van de zwarte populier als zuivere soort, alhoewel...
Een ander opmerkelijk resultaat is dat zwarte populier minder
zaden produceert wanneer pollen van Canadapopulier in de
buurt aanwezig zijn, ook al is er geen sprake van uitkruising.
Door de aanwezigheid van “vreemd” pollen gebeurt de bevruchting met soorteigen pollen minder efficiënt. Dus ook
zonder uitwisseling van genen kunnen cultuurvariëteiten een
invloed hebben op de voortplanting en het voortbestaan van
wilde, verwante soorten.
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