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Nieuw erkend
uitgangsmateriaal
In de huidige Vlaamse wetgeving
zijn er vier categorieën van bosbouwkundig teeltmateriaal. De
categorieën 'geselecteerd' en
'gekeurd' geven enkel een beeld
van de uiterlijke kwaliteit van het
uitgangsmateriaal waarvan het
teeltmateriaal afkomstig is. Uitgangsmateriaal bestemd voor de
productie van teeltmateriaal van
de categorie 'getest', is bovendien beoordeeld op de (genetische) kwaliteit van de nakomelingen. De naam van de resterende categorie 'van bekende origine' verklaart zichzelf: enkel de
groeiplaats of het herkomstgebied van het erkende bestand of
de zaadbron is gekend. Deze
categorie zegt niets over bosbouwkundige kwaliteit. Ze laat
toe om autochtoon teeltmateriaal, met zekerheid van herkomst,
op de markt te brengen voor
ecologische doeleinden via een
certificaat of document van de
leverancier.
Het IBW staat in voor de erkenningsprocedure en de opvolging
van erkend uitgangsmateriaal.

Het instituut heeft een aantal
reeds langer erkende bestanden en zaadtuinen laten
schrappen of wijzigen. Ook
werden aanvragen voor erkenning van locaties met autochtone bomen en struiken ingediend. In april werden deze
voorstellen door de Vlaamse
minister van Leefmilieu goedgekeurd. Voor volgende soorten werden in totaal 17
autochtone bestanden en
zaadbronnen erkend (het aantal per soort staat tussen haakjes): zwarte els (2), hazelaar
(2), eenstijlige meidoorn (2),
sleedoorn (2), wintereik (3),
zomereik (2), sporkehout (2)
en wilde lijsterbes (2). Ze
komen in verschillende her-

komstgebieden voor.
Het plantsoen van de categorie 'van
bekende origine' wordt het best aangeplant binnen het herkomstgebied om
het autochtoon karakter te bewaren. Bij
teeltmateriaal van de overige categorieën, waarbij economische doeleinden belangrijk zijn, hoeft dit niet. Zo kan
plantsoen uit het recent erkende, nietautochtone ruwe berkenbestand 'De Drie
Eiken' (categorie 'geselecteerd') in heel
Vlaanderen aangeplant worden, mits de
gekozen standplaats geschikt is.
Al het nieuwe erkend uitgangsmateriaal
van Vlaanderen wordt opgenomen in
een nationale lijst en in de lijst van aanbevolen herkomsten. Deze laatste en de
lijst van het Vlaams erkend uitgangsmateriaal zijn te verkrijgen in het IBW.

Contactpersoon: Karen Cox, tel.: 054-43 61 88; e-mail: karen.cox@lin.vlaanderen.be

Oproep tot medewerking aan het Natuurrapport 2005
Het Natuurrapport brengt tweejaarlijks cijfers over de toestand van de natuur in Vlaanderen, de maatschappelijke waarde ervan
en het beleid terzake. De vorige Natuurrapporten verschenen in 1999, 2001 en 2003 (zie www.nara.be).
Het Natuurrapport 2005 is in volle voorbereiding. De blauwdruk legt de krijtlijnen vast en
is digitaal beschikbaar op www.nara.be. De volgende editie van het Natuurrapport
bestaat niet alleen uit een boek, maar gaat hand in hand met een via het web raadpleegbare indicatorensite.
Het Natuurrapport komt tot stand via interactie tussen wetenschap, beleid en middenveld. Hiermee streven we ernaar de vele verwachtingen ten aanzien van het rapport
optimaal in te vullen en een hoge kwaliteit te garanderen. Wij willen u graag uitnodigen
om mee te werken aan het volgende Natuurrapport. Dit kan door wetenschappelijke
gegevens aan te leveren, teksten (mee) te schrijven of teksten kritisch na te lezen en te
becommentariëren (peer review). Medewerking kan worden aangeboden via het antwoordformulier op het einde van de blauwdruk of digitaal via www.nara.be.
Om de inspraakmogelijkheden te verruimen tot een grotere groep betrokkenen (ook
andere beleidsvelden en sectoren) en tot alle stadia van de rapportering, werd bovendien een klankbordgroep in het leven geroepen. Geïnteresseerden kunnen zich hierbij
aansluiten door te mailen naar anja.de.braekeleer@instnat.be. De leden van deze groep
worden per mail regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de natuurrapportering en kunnen daarop reageren.
Contactpersoon:
Myriam Dumortier, tel.: 02-558 18 09; e-mail: myriam.dumortier@instnat.be
Deze nieuwsbrief wordt gratis verstuurd naar een 2800-tal adressen in Vlaanderen. Het adressenbestand werd samengesteld op basis van
het adresboek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Nieuwe of gewijzigde adressen kan je doorgeven aan Nicole De Glas, tel.: 054-43 61 50; e-mail: nicole.deglas@lin.vlaanderen.be
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