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Voorwoord

De periode waarover dit activiteitenverslag rapporteert, was voor de ontwikkeling van het Instituut zeer belangrijk. Immers, zoals reeds vermeld in het vorige
verslag, werd eind 1994 het licht op groen gezet voor ondermeer de aanwerving
van 4 wetenschappelijke medewerkers.
Hierdoor kon medio 1995 uiteindelijk een (gedeeltelijke) invulling gegeven
worden aan volgende statutaire opdrachten: het bosecologisch onderzoek, het
standplaatsonderzoek, het onderzoek inzake wildbeheer sensu stricto. Ook het
visserijonderzoek kon hierdoor verder worden uitgebouwd.
Door elk van de onderzoekers werd een verkennende studie gemaakt in overleg
met de diverse actoren over de actuele en toekomstige onderzoeksnoden in het
hun toevertrouwde domein.
Hun bevindingen en onderzoekstrategie werden in het voorjaar 1996 neergeschreven in het document « Naar een verdere uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Eerste aanvullingen ».
Het bosecologisch onderzoek wil in eerste instantie het Vlaamse beleid inzake
bosreservaten adviseren en een monitoringprogramma voor integrale bosreservaten opstarten. Het standplaatsonderzoek wil de inmiddels opgestarte bosinventarisatie maximaal valoriseren door de bodemkundige aspecten op te
nemen in de onderzoeksprogrammatie. Dit moet de basis vormen voor Vlaamse
ecologische fiches per boomsoort ofboomsoortengroep.
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Bij het overleg over het onderzoeksprogramma rond wildbeheer sensu stricto
werd ook het Instituut voor Natuurbehoud betrokken en werden duidelijke
afspraken gemaakt over de onderzoeksdomeinen, dit om overlapping te vermijden. Prioriteiten werden in eerste instantie gesteld rond het populatieonderzoek van de Vos en de Marterachtigen.
In 1995 werden op de begroting van het instituut voor het eerst middelen voorzien voor het uitvoeren van enerzijds projectmatig onderzoek, anderzijds voor
onderzoek in het kader van de statutaire opdracht van het Instituut prioritair
dient ingevuld te worden.
Voor de afdeling bosbouw, cel bosbescherming kon aldus het onderzoek naar
depositie in bossen verder uitgebouwd worden via het meettorenprojeet te
Brasschaat en werd ook het bosvitaliteitsnetwerk uitgebreid van een 8 x 8 km
tot een 4 x 4 km netwerk. Voor de cel veredeling werd een onderzoeker aangetrokken om het selectie- en veredelingswerk op wilg verder te zetten en om
oriënterend onderzoek naar autochtoon bomen en struiken op te starten.
Voor de Afdeling Wildbeheer, cel zoetwatervisserij werden begin 1996 met deze
middelen projecten opgestart rond natuurtechnische milieubouw, visteelt en
visstandsbeheer.
In 1995 besliste de Vlaamse Regering eveneens haar wetenschappelijke instellingen door te lichten. Hiertoe zal een commissie van buitenlandse experten worden samengesteld. De resultaten van deze doorlichting zullen uitermate belangrijk zijn voor de verdere uitbouwen werking van het Instituut Mijn medewerkers en ik gaan deze uitdaging echter met open vizier tegemoet.
IR.
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Bosontwikkeling, bosecologie,
natuurontwikkeling in bossen

Algemene doelstellingen
De algemene doelstellingen van het onderwek inzake bosontwikkeling. bosecologie en natuurontwikkeling in bossen werden vastgelegd in Van Slycken
(1994):

• onderwek naar bosomvorming in functie van een meer natuurgetrouwe
bosbouw,
• onderzoek inzake bostypologie,
• uitbouw van het bosreservatenonderzoek,
• bosecosysteemonderzoek.
Het thema bosreservatenonderzoek werd hierbij als prioritair naar voor
gebracht en verder uitgewerkt in Vandekerkhove (1996). Het bosreservatenonderzoek moet immers een substantiële bijdrage leveren tot het verwerven
van:
• inzicht in de zelfregulerende processen in spontaan evoluërende bosecosystemen,
• nieuwe en bruikbare kennis voor een meer natuuurgetrouwe bosbouw: het
vergelijkend onderzoek in integrale bosreservaten en overeenkomstige
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behandelde proefvlakken kan de nodige informatie geven voor het ontwikkelen van een meer ecologisch verantwoorde, natuurgetrouwe bosbouw,
• kennis inzake het treffen van de nodige maatregelen voor de natuur- en
soortenbescherming, het tegengaan van de schadelijke effecten van menselijke invloeden, inclusiefluchtverontreiniging, het behoud van waardevolle
fenotypen evoluërend onder spontane processen, en dit op basis van inventarisatie, beschrijving en monitoring van zeldzame bosecosystemen.
In eerste instantie dient werk gemaakt te worden van het bepalen van de
methodiek voor het bosreservatenonderzoek, meer bepaald aangaande de algemene ecologische toestandsbepaling:
1. het uitwerken van voorstellen voor objectieve, uniforme en voor de praktijk
interpreteerbare criteria, dienstbaar bij de selectie van bosreservaten;
2. het definiëren van de noodzakelijke basiswaarnemingen binnen een volwaardig monitoringsprogramma, voor de ecologische toestandsbepaling,
o.a. door de evaluatie van de technieken hiertoe vereist;
3. een raming van de noodzakelijke investeringen in arbeid en werking;
4. uitwerking van een kader voor interdisciplinaire samenwerking met andere
onderzoeksinstellingen bij de uitvoering van het bosreservatenonderzoek.
Tegelijk dient gewerkt aan de uitbouw van de interne infrastructuur aan het
Instituut en de ontwikkeling van een werkbaar verwerkings- en documentatiesysteem, zodanig dat het Instituut op een professionele manier de taak van centrale databank voor het bosreservatenonderzoek kan waarnemen.
Het onderzoek inzake bosreservaten dient aldus te resulteren in een bepaling
van criteria en methodiek, bepaling van behoeften inzake personeel, tijd, ruimtelijke aspecten, uitrusting, werking, nood aan multidisciplinariteit, bepaling
van het meest relevante verwerkingssysteem en bepaling van een basisprogramma inzake bosreservatenonderzoek.

1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Oriênterend onderzoek aangaande selectiecriteria
en methodiek voor monitoring van bosreservaten
Aangezien bosreservatenonderzoek in Vlaanderen een vrij nieuwe materie is, is
het hierbij noodzakelijk om beroep te doen op de bestaande uitgebreide kennis
en ervaring in het buitenland. De basis hiervoor werd reeds in 1996 gelegd, en
zal in 1997 verder uitgebouwd worden. De opgedane kennis en inzichten kunnen daarbij onmiddellijk worden toegepast bij de coordinatie van de verdere
uitbouw van een representatief Vlaams netwerk van bosreservaten, en bij de
uitwerking van wetenschappelijk onderbouwde criteria voor de selectie van
nieuwe bosreservaten en de ontwikkeling van een gedegen methodiek voor de
monitoring.
In dit opzicht werd een uitgebreide hoeveelheid basisliteratuur betreffende bosreservaten-onderzoek, criteria, methodieken, concepten en resultaten verzameld
(ca. 275 documenten).

BOSBOUW

20

BOSONTWIKKELING

Ook werd contact opgenomen met een 50-tal coördinatoren en vertegenwoordigers van bosreservatenonderzoek in heel Europa. Dit gebeurde zowel via
briefwisseling, officiële ontmoetingen (binnen COST-E4; zie verder) als via officieuze ontmoetingen en terreinbezoeken:
Wat betreft de methodiek voor de toekomstige monitoring van de bosreservaten werd, op initiatief van het IBW en in samenwerking met de afdeling Bos en
Groen een onderzoeksproject opgestart en uitgewerkt. (uitgevoerd door Universiteit Gent).
Hierbij worden vroegere, in functie hiervan aan het IBW gemaakte basismetingen te Liedekerke verder geanalyseerd en aangevuld, en worden tevens twee
buitenlandse methodieken (de Nederlandse en de Beierse) vergeleken en beoordeeld
Uitgaande van de conclusies uit het onderzoeksproject, de ervaringen en visies
in het buitenland en de beleidsvisies binnen de administratie, zal in de loop van
1997 een gestandaardiseerde Vlaamse bosreservatenmethodiek uitgeschreven
worden en in 1998 in de praktijk ook opgestart.
1. 2. Uitwerking, opvolging en coordinatle van wetenschappelijke projecten
aangaande bosreservaten en beheer van de resultaten.

Naast het project betreffende de methodiek (cfr supra) is de bosecoloog van het
IBW direct betrokken bij twee projecten betreffende de basisinventaris van de
bosreservaten.
Het bosdecreet legt vast dat voor elk bosreservaat door de houtvester een
beheersplan moet worden opgemaakt binnen de drie jaar na de aanwijzing!
erkenning.
In functie hiervan werden middelen vrijgemaakt door de administratie voor het
uitvoeren van de nodige basisinventarisaties in de eerste reeks bosreservaten
(980 ha). Deze inventarisaties vormen de basisgegevens waarop de houtvesters
zich zullen baseren voor de opmaak van het beheersplan
Het IBW stond in voor de inhoudelijke invulling en begeleiding van dit project.
Het zorgt tevens voor de logistieke ondersteuning en de coördinatie van beide
inventarisatieteams (UG en KUL).
1. 3. Advies en ondersteuning bij de uitwerking
van een Vlaams Bosreservatennetwerk

De voorstellen tot beheersplan worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan
de adviescommissies. De bosecoloog vertegenwoordigt het IBW in alle 9 adviescommissies voor de bosreservaten en tracht daar de genomen beheersopties in
de mate van het mogelijke bij te sturen in functie van een functioneel en volledig netwerk van bosreservaten.
De uitbouw van een representatief netwerk van INTEGRALE reservaten wordt
hierbij, vanuit bosbouwwetenschappeIijk en internationaal standpunt, als het
belangrijkste streefdoel beschouwd
Het Instituut staat verder ook in voor de advisering rond elk nieuw voorstel tot
. bosreservaat aangaande opportuniteit tot aanwijzing of erkenning als bosreser-
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vaat. (Een eerste reeks van adviezen werd gebundeld in de publicatie nummer
IBW Bb A 96.001.)
Hierbij baseert men zich op de belangrijkste criteria die in het buitenland worden gehanteerd en op de bepalingen dienaangaande in het Bosdecreet en het
Uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten. Bovendien wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de reeds bestaande bosreservaten en de beheersopties die daar reeds genomen zijn.
Naar de toekomst toe wordt voorzien om niet alleen passief op te treden
(beoordelen van voorstellen die komen van derden en de buitendiensten), maar
ook actief op zoek te gaan naar nieuwe voorstellen om de bestaande hiaten in
het huidige net van bosreservaten in te vullen.
1. 4. Doorgedreven onderzoek rond een concreet studieobject

In december 1995 werd een concreet voorstel tot doctoraat ingediend bij (en
goedgekeurd door) de Wetenschappelijke Raad van het Instituut en de faculteitsraad van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische
Wetenschappen van de Universiteit Gent onder de titel: 'Ecologische positie
van berk bij spontane bosontwikkeling in Vlaanderen'.
Tot nu toe beperkten de activiteiten zich noodgedwongen tot het verzamelen
van enige literatuur, en enig overleg aangaande de inhoudelijke invulling en de
aanpak van de veldexperimenten.

2.

Andere activiteiten en adviezen
VLINA

In het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA)
werden binnen het IBW heel wat voorstellen geformuleerd. Concreet stond de
sectie Bosecologie in voor de uitwerking van het projectvoorstel 'Selectie en eva-

luatie van indicatoren en uitwerking van een practisch bmikbare methodologie voor
de beoordeling van biodiversiteit in bossen', en werd deelgenomen aan diverse
overlegvergaderingen met de administratie en de beide universiteiten.
Het project werd goedgekeurd en gaat in juni 1997 van start.
Deelname aan allerlei adviescommissies, stuurgroepen en studiedagen
De sectie bosecologie nam deel aan 8 studiedagen, en vertegenwoordigde het
IBW in de 9 adviescommissies voor bosreservaten en 15 andere stuurgroepen:

studiedagen
• 7/10/1995:
• 6/12/1995:

• 15/311996:

Studiedag Vlaamse Bosbouwvereniging 'Bos en
Duurzaamheid'
Studiedag Centrum voor Privé-Bosbouw over 'Bosvitaliteit'
Forum n.a.v. de afsluiting van het Europees jaar voor
Natuurbehoud 'Natuur-behoud en Natuurontwikkeling in
Vlaanderen: Hofvan Eden of Toren van Babel?'
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• 21511996:
• 121611996:
• 111011996:
• 22.11111996:
• ~,h211996:

IKc-studiedag 'Bosinventarisaties nu en in de toekomst
(Ommen, NL)
'Forests for Life' WWF international forest seminar - Brussel.
infodag Bos en Groen: verjongingsproeven, bemestingsproeven en Level IJ-plot.Staatsbos RaveIs
Natuur voor de toekomst een wetenschappelijke onderbouwing studiedag en opendeur Instituut voor Natuurbehoud
puo-dag: opzet, beheer, verwerking en interpretatie van
bio-experimenten

adviescommissies en stuurgroepen
•
•
•
•
•
•
•

lid van de adviescommissie bosreservaten van de houtvesterij Brugge
lid van de adviescommissie bosreservaten van de houtvesterij Gent
lid van de adviescommissie bosreservaten van de houtvesterij Antwerpen
lid van de adviescommissie bosreservaten van de houtvesterij Turnhout
lid van de adviescommissie bosreservaten van de houtvesterij Leuven
lid van de adviescommissie bosreservaten van de houtvesterij Groenendaal
waarnemend lid aan de adviescommissies bosreservaten van de houtvesterij

Hasselt
• waarnemend lid aan de adviescommissies bosreservaten van de houtvesterij
Bree
• waarnemend lid aan de adviescommissies bosreservaten van de houtvesterij
Hechtel
• Lid van de vaste kern van de Adviescommissie voor de
Staatsnatuurreservaten met bossen (MB. 16110/96)
• Lid van de adviescommissie voor de Staatsnatuurreservaten in Vlaams
Brabant
• Lid van de stuurgroep rond het Project 'floristische evaluatie van de alluviale
gronden langs de Zwalm' - Afdeling Natuur - Oost-Vlaanderen
• Lid van de stuurgroep rond het Project 'Inventarisatie van de natuurwaarde
in bronbossen van Zuid-Oost-Vlaanderen' - Afdeling Natuur - OostVlaanderen
• Lid van de stuurgroep 'begrazingsproject Hof te Fiennes Maarkedal',
Afdeling Natuur
• Lid van de F.S.C. (Forest Stewardship CounciI)-nationaie werkgroep (ecolabelling van hout)
• Lid van de stuurgroep van het project 'inventarisatie van de Bosreservaten'
(uitgevoerd door RUG en KUL, in opdracht van Bos en Groen)
• Lid van de Stuurgroep van het project 'methodolische studie voor monitoring
van de bosreservaten (uitgevoerd door RUG in opdracht van Bos en Groen)
• Lid van de Werkgroep biodiversiteitsverdrag (georganiseerd door het CCIM)
• Lid van de stuurgroep rond het project bosinventarisatie
• Lid van de stuurgroep van het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
• Lid van de Wetenschappelijke Stuurgroep van het project Stadsbos Gent
• Lid van de stuurgroep van het project eikensterfte (B&G/9/95)
• Lid van de stuurgroep studieproject 'beslissingsmodel voor de zandgronden
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Opvolging van deze projecten, voorbereiding van en deelname aan de vergaderingen hebben derhalve een belangrijk aandeel in het tijdsbudget
Opvolging van het Arboretum van Groenendaal
Gezien de hierboven vermelde tijdsdruk is het onmogelijk om de werkzaamheden in het Arboretum naar behoren op te volgen. Een voorziene globale inventaris van de toestand van het arboretum werd slechts gedeeltelijk gerealiseerd.
Wel werd opdracht gegeven voor een aantal dringende werken en werden een
aantal duidelijke richtlijnen aangaande het beheer meegegeven aan de arbeiders. Deze betreffen vooral de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers, en
bepalingen rond maaien en afvoeren van maaiseI.
Ook werd een stageopdracht in het Arboretum begeleid, uitgevoerd door een
laatstejaarsstudent Graduaat Landbouw en Biotechnologie van de Hogeschool
Gent, campus Tuinbouw te Melle (De Cooman, 1996).
Adviezen allerlei - presentaties
Naast de reeds eerder vermelde adviserende taken, werd regelmatig beroep
gedaan op het IBW, om advies te geven rond concrete {beleids)documenten. Zo
werd door de bosecoloog onder andere advies gegeven inzake aanpassingen aan
het bosdecreet. en voorstellen in MINA-2.
Volgende presentaties werden verzorgd:
• infodagen IBW aan de Afdeling Natuur (31 mei) en de Afdeling Bos en Groen
(7 juni), met voorstelling van het werkprogramma Bosecologie en terreinbezoek aan het bosreservaat Kersselaerspleyn, Zoniënwoud.
• infodag IBW voor een delegatie van de Bulgaarse bosbouwadministratie, met
voorstelling van het werkprogramma Bosecologie.

3.

Zendingen
31 aug. en Isept. 1995:

Ecohydrologische excursie, georganiseerd door het
Instituut voor Natuurbehoud, met terreinbezoeken
aan o.a. het Walenbos, de Dode Bemde en Rodebos.
International conference 'Ecologica1 management
of forests for their sustainable development',
Zvolen, Slovakije.
Informele ontmoeting met Dr. ir. H. Koop &
Drs. M. Broekmeyer: voorstelling van het
Nederlandse Bosreservatenprogramma. Wageningen
Excursie Labo voor Bosbouw, UG naar Slovenië met
bezoeken aan Pescka-forest reserve,...
Conference on Assessment ofbiodiversity for
improved forest planning. Monte Verita, Zwitserland
(org. ETH, WSL, EFI 8< IUFRO)
First plenary meeting of all EFERN participants
Wenen, Oostenrijk

23-27 oktober 1995:

11-12 apri11996:

12-19 mei 1996:
7-11 oktober 1996:

19-22 oktober 1996:
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4.

Samenwerkingsverbanden
COST-E4

Belangrijke mogelijkheden voor een sneUe uitbouw van internationale contacten wordt geboden door de begin 1996 opgestarte cosT-actie E4: Forest reserves
research network, waar het IBW namens Vlaanderen actief aan deelneemt.
De duur van dit Europees samenwerkingsprogramma voor coördinatie van
wetenschappelijk onderzoek wordt geschat op drie jaar en voorziet drie taken:
1. Creatie van een Europees netwerk van integrale bosreservaten, gebruikt voor
onderzoek in pennanente proefvlakken.
2. Vastleggen van een gemeenschappelijke bemonsteringsmethodiek.
3. Opzetten van een centrale databank voor onderzoeksresultaten uit integrale
bosreservaten.
Voor elk van de taken wordt een werkgroep opgericht die tweemaal per jaar
samenkomt; tweemaal per jaar is er tevens een gemeenschappelijke bijeenkomst
voorzien.
Eens dit gemeenschappelijke netwerk van bosreservaten, met daaraan gekoppeld een centrale Europese databank, is gerealiseerd, beschikt men over een
excellente basis voor verdere onderzoekstaken. Zo wordt het mogelijk gezamelijk onderzoek uit te voeren over de landsgrenzen heen rond uiteenlopende
onderwerpen.
In tegenstelling tot Wallonië en Brussel ging Vlaanderen in op het verzoek tot
deelname aan deze COST-actie. Vandaar dat de bosecoloog van het IBW optreedt
als enige vertegenwoordiger voor België binnen het Management Committee
van deze COST-actie.
Hij is tevens lid van de working group 2 van de cosT-actie E4: 'Establishment of
a common sampling plot technique'.
In 1996 werden twee meetings georganiseerd:
• 4 maart 1996: First meeting of cosT-action E4 Management Committee,
Brussel,
• 12-14 september 1996: Meeting of cosT-action E4: Forest reserves research
network, Fontainebleau, Frankrijk.
Op deze laatste meeting werd een 'country report' gepresenteerd: Research on
Forest ecology in Belgium - National report (!BW Bb R 96.006).
EFERN

Er werd tevens een actieve inbreng gedaan bij de discussies over prioriteiten
voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek aangaande bosecosystemen, in
het kader van EFERN (European Forest Ecosystems Research Network). Dit
overleg werd gevoerd ter gelegenheid van de First Plenary meeting of all EFERNmembers (Wenen, oktober 1996).
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5.

Publicaties en rapporten (oktober 1995 - december 1996)
J. Van Slycken & K Vanderkerkhove (1996). Forest biodiversity in industrializ.ed Flanders:
presentatie op 'International conference on sustainable me ofBiological Resources. Boedapest,
Hongarije; 26-29 augustus 1996.
K. Vanderkerkhove (1996a). The New Forest. De boskrant 26(4). 104-lU.
K. Vanderkerkhove (1996b). Kansen voor natuur in de Vlaamse bosreservaten. De Wielewaal
62(6).181-187.
I Bw-uitgaven:

B. De Vos, G. Sioen & K. Vandekerkhove (1996). Studiedag: '(Bos)inventarisaties nu en in de
toekomst' te Ommen. Nederland. Zendingsverslag. 4 p. + bijlagen

B. De Vos, K. Van Den Berge, K. Vandekerkhove & J. Van Slycken (1995). Naar een verdere
uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- eerste aanvulling. Intern rapport. pp. 1-26
K. Vandekerkhove (1995). Ecological management offorests for their sustainable devdopment - internationale conferentie; Zvolen. Slovakije; 23-27 oktober 1995. Zendingsverslag; 10 pp. +

bijlagen (lBW Bb C 96.003)
K. Vandekerkhove (1996C). Adviezen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
aangaande de opportuniteit van de aanwijzing en erkenning van nieuw voorgestelde
bosreservaten - eerste overzichtsrapport. (IBW Bb A 96.001)

K. Vandekerkhove (1996d). Research on Forest ecology in Bdgium - National report, prepared
for the second meeting ofcosT-acnon E4 Forest Reserves Research Nerwork. Fontainebleau,
U-14 september 1996. Country paper, 16 pp. + bijlagen (IBW Bb R 96.006)
K. Vandekerkhove (1996e). Bosomvorming met de mozaiekmethode en praktische organisatie van het bosreservatenonderzoek in Nederland. - Informele ontmoeting met dr. ir. H. Koop &
drs. M. Broekmeyer. Wageningen. 11-12 april 1996. Zendingsverslag; 14 pp.+ bijlagen (IBW Bb C
96.004)

K. Vandekerkhove (1996f). Studiereis Labo voor Bosbouw, Universiteit Gent Bosbeheer in
Slovenië. lJ-J9 mei 1996. Zendingsverslag26 pp. (lBW Bb C 96.005)
K. Vandekerkhove (1996g). COST-ACT10N E4: European Network of Strict Forest Reserves.
Second meeting ofthe management committee. Fontainebleau. Frankrijk, J1-14 september 1996.
Zendingsverslag; 14 pp. (IBW Bb C 96.006)

K. Vandekerkhove (1996h). Monte Verità Conference on Assessment ofForest Biodiversity
for Improved Forest Planning. Internationale conferentie, Ascona, Zwitserland, 7-11 oktober 1996.
Zendingsverslag; 7 pp. + bijlagen (IBW Bb C 96.007)
K. Vandekerkhove (1996i). First plenary meeting of all EFERN participants - Wenen, 19-22 oktober 1996. Zendingsverslag; 8 pp. + bijlagen (IBW Bb C 96.008)
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Selectie en veredeling

Algemene doelstellingen
Vanaf de jaren tachtig groeide een algemene bekommernis om het oorspronkelijke genenmateriaal en het behoud van de globale genetische rijkdom. Deze
bekommernis werd duidelijk geformuleerd tijdens de eerste Ministeriële
Conferentie over de bescherming van de bossen in Europa, gehouden in
Straatsburg in december 1990. De Straatsburg Resolutie nr. 2: 'Instandhouding
van genetische hulpbronnen met betrekking tot het bos' ligt aan de basis van
vele latere initiatieven. Om op Europees niveau tot actie over te gaan, werden
volgende argumenten geformuleerd:
• de ernst van de bedreiging voor de verarming of wijziging van de genetische
diversiteit,
• de kosteloze rijkdom die vervat zit in de interspecifieke variabiliteit van de
Europese soorten en die te danken is aan de ruime natuurlijke spreiding,
gekoppeld aan een brede waaier van ecologische omstandigheden,
• de erkenning dat het gebruik van genetisch verbeterd materiaal uiterst
belangrijk is bij (her)bebossing, vooral dan met betrekking op de houtproductie.
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Hieruit blijkt dat er om verschillende redenen op internationaal niveau aandacht wordt besteed aan herkomsten en het behoud van genetische diversiteit
van houtige gewassen. Afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen van de
aanplanting, kunnen andere eisen aan het plantenmateriaal gesteld worden:
• Indien een aanplanting gebeurt met als belangrijkste doelstelling houtproductie, zal de voorkeur voor herkomsten naar geselecteerd materiaal
gaan, zodat een hoge(re) houtproductie mogelijk wordt.
• Indien een aanplanting wordt uitgevoerd met als belangrijkste doelstelling
natuurontwikkeling, dan zal er bij voorkeur materiaal gebruikt worden van
streekeigen herkomst.
Het onderzoek binnen de cel selectie en veredeling is gericht op het ter beschikking stellen van plantenmateriaal voor beide doelstellingen.
De basis van alle veredelingsonderzoek blijft echter de zorg voor een voldoende
grote genetische rijkdom van het uitgangsmateriaal. Wat er de laatste jaren
gebeurde met de populierenteelt, bevestigt dit overduidelijk. Hoe groter deze
genetische diversiteit, hoe groter de kans op voor de bosbouw bruikbare resultaten.
Een ruime genetische basis staat borg voor:
• mogelijkheid tot inspelen op wisselende bodemkundige en klimatologische
situaties;
• preventief wapen tegen ziekten en insektenplagen;
• mogelijkheid tot inspelen op door de mens gestelde, en mogelijk op lange
termijn wisselende, objectieven.

1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Selectie en veredeling van loofboomsoorten
Selectie en veredeling wordt heden bedreven voor een vrij ruim spectrum aan
loofboomsoorten, met name Wintereik (Quercus petraea (Matt.) Lieb1.),
Zomereik (Quercus robIlr L.), Gewone es (Fraxinus excelsior 1.), Boskers (Prunus
avilln1 L.) en Zwarte els (AlnlIs gilitinosa L.). Het veredelingsonderzoek voor elk
van deze soorten is zeer gelijklopend en wordt gekenmerkt door het simultaan
volgen van 4 onderscheiden pistes:
i. Herkomstonderzoek
ii. Selectie van zaadbestanden (niet waargenomen in 1995-1996)
lll. Aanleg van zaadboomgaarden
IV. Nakomelingschapstesten
1. 1. 1. Herkomstonderzoek
Elk veredelingsprogramma, gericht op het voortbrengen van genetisch hoogwaardig vermeerderingsmateriaal - door selectie en kreatie van respectievelijk
zaadbestanden en zaad-tuinen - dient bij voorrang te vertrekken van inheemse
herkomsten.
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Voornoemde bronnen van teeltmateriaal (zaden), zijn heden echter ontoereikend en kunnen geenszins voldoen aan de hoge vraag vanuit het bosbeheer
naar bosplantsoen van hoge, inherente kwaliteit
i. De aanleg van zaadboomgaarden werd, met uitzondering van Boskers,
slechts zeer recent aangevat (Wintereik, 1994). Ondanks de gekende technieken tot inductie van vroegtijdige bloei, kan in de nabije toekomst nog geen
wezenlijke zaadopbrengst worden verwacht.
ii. De zaadzetting en derhalve ook de oogstmogelijkheden binnen de bestaande
zaadbestanden zijn ontoereikend en onregelmatig. Het bewaren van zaden
ter overbrugging van de soms lange tijdsspanne tussen twee opeenvolgend
mastjaren is vaak omslachtig en beperkt in de tijd en biedt derhalve slechts
een gedeeltelijke oplossing.
Bijgevolg wordt nog steeds noodgedwongen en vrij systematisch gebruik
gemaakt van allochtone zaadbronnen. Aangezien de waarde van deze uitheemse
herkomsten doorgaans ongekend is, schuilt hierin het gevaar van een voortschrijdende genetische pollutie waardoor de kwetsbaarheid van het bosecosysteem wordt verhoogd
Herkomstonderzoek poogt aan dit euvel te verhelpen door het vergelijken van
de geschiktheid (i.e. groei, vorm, fenologie, resistentie) van een zo groot mogelijk aantal herkomsten. Het uiteindelijke doel is het opmaken van een "Lijst van
Aanbevolen Herkomsten".
Elke herkomstproef wordt zowel in de kwekerij als in de proefvlakken aangelegd volgens het schema van een blokkenproef met 4 herhalingen (Tab. 1).
Bovendien worden van elke herkomstproef minstens 2 duplicaten op uiteenlopende standplaatsen aanplant, dit tot het opsporen van een eventuele herkomst/standplaats interaktie.
BOOMSOORT

JAAR 0

Wintereik

1989
1994
1995
1994
1996

Gewonees
Amerikaanse eik
Beuk

TYPE("")

AANTAL

LANOEN

ZBS

19

BfF/o/m<fGB/H/N/PL/TR (....)

HKG

11

F/O/SLO

HKG

5
9
32

NL/F/O

HKG
ZBS

NLfF/o
0

Herkomstonderzoek loofboomsoorten.
= zaadbestand; HKG = herkomstgebied
(....) Internationale herkomstproefmet 24 deelnemende Europese landen, gecoördineerd door het Danish Forest Experiment Station, Lrngby (DK).

TABEL 1.

("")

ZBS

De betreffende aktiviteiten in 1995-'96:
L Aanleg in 1996 van de herkomstproef van Beuk en observatie van de
opkomst.
u. Aanleg in 1995 van de herkomstproef van Gewone es. Observatie in 1996
van de hoogtegroei.
lil. Observatie in 1996 van de hoogtegroei van de verschillende herkomsten
van Amerikaanse eik en Wintereik (proef 1994).
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ivo Aanleg in 1996 van 2 permanente proefvlakken te Kasterlee (1.2 ha) en in
het Zoniënwoud (1.0 ha) met de diverse herkomsten van Wintereik van de
internationale herkomstproef van 1989.
1. 1. 2. Aanleg van zaadboomgaarden
De basis voor het aanleggen van een klonale zaadtuin is de selectie van fenotypisch hoogwaardige bomen.
Bij de selectie van deze plus-bomen worden volgende etappes doorlopen:
i. In een eerste fase worden potentiële plus-bomen aangeduid op basis van
een algemeen goede habitus en het ontbreken van ernstige gebreken enlof
aantastingen.
11. Binnen deze pre-selectie wordt een rangschikking doorgevoerd, waarna
een vast aantal best geklasseerde kandidaat bomen als definitieve plusboom werden weerhouden. Deze rangschikking volgt uit de berekening,
per boom, van een globaal waarderingsindex I:
I = 1)"2+1 2
3
111.

IV.

met: I) = vorm-index
12 = groei-index

De vorm-index I) is de samenvatting van de beoordeling van 10 vormkenmerken, aangevuld met een algemene beoordeling. Elk kenmerk ontving daartoe een waardering van 1 tot 10. Bij de berekening van 11:
- wordt aan elke geobserveerde karakteristiek een gewichtsfaktor toegekend, die een uitdrukking vormt van het relatieve belang dat aan het
betreffende vormkenmerk dient te worden gehecht;
- worden bijkomende dendrometrische stam- en kroonparameters betrokken door het aannemen van een aantal ideale verhoudingen (licht-Ischaduwkroon, boomhoogte/kroonlengte, verhouding tussen 2 loodrechte
stamdiameters op borsthoogte, enz... ).
Afhankelijk van het al dan niet gekend zijn van de bestandsleeftijd wordt
de groei-index 12 berekend op basis van:
- opbrengsttabellen;
- schatting van de gemiddelde bestandsgroei door het uitzetten van sam-

pling plots.
Wintereik
In een eerste fase (winter 1994-1995) werd de selectie van plus-bomen enkel
doorgevoerd binnen de 6 tot op heden erkende zaadbestanden, ingeschreven in
de "Catalogus van het Belgisch Uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten". De
keuring werd in 1995 afgesloten bij een totale verkende oppervlakte van 68 ha
en een selectie van 50 definitieve plus bomen (Tab. 2).
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1994-95

1996

CODE

PLAATSNAAM

GEMEENTE

B0267
B0266
B0263
B0264
B0174
B0248

La Pointe
Queue de I'Herse
Durhez
Notre-Dame Rodrigue
Culée de FauIx
Buggenhout
La Pointe
Bois de Mianfayi
La Croix des Dames

Chimay
Chimay
Libin
Couvin
Florennes
Buggenhout
Chimay
Libin
Florennes

PRESELECTIE

SELECTIE

9
15
9
10
36
26
8
6
14

3
13
3
6
16
9

TABEL 2. Aantal geselecteerde Wintereiken binnen en buiten de erkende zaad-

bestanden.
Het onderzoek werd in 1996 verdergezet:
i. Op basis van een hernieuwde rondvraag werd een tweede prospectie afgewerkt, gericht op het opsporen van plus-bomen buiten voornoemde zaadbestanden (Tab. y). Betreffende plus-bomen dragen nog het predikaat 'potentieel'. Gezien hun nog geringe aantal werd het immers niet opportuun
geacht nu reeds een rangschikking en definitieve keuze door te voeren. In de
toekomst wordt de prospectie verdergezet, waarbij het uiteindelijke streefdoelligt bij 100 definitieve plus bomen.
ii. De techniek tot evaluatie van de vormkenmerken werd verfijnd als gevolg
van het kwantificeren van een aantal karakteristieken (vorstscheuren, doorlopen stamspil, waterscheuten, takhoek, draaigroei), resulterend in een
geringere afwijking in de beoordeling tussen twee onafhankelijke waarnemers.
Op de 50 reeds geselecteerde plus-bomen wordt vegetatief materiaal (griffels)
geoogst, teneinde door enting een aantal duplikaten van elke moederboom in
de zaadboomgaard onder te brengen.
Bij de entcampagne van 1995 (30 enten voor elk van de 50 plus bomen) werden
5 entwijzen met elkaar vergeleken. Als bijkomende variabelen werden geobserveerd: ontwikkelings-stadium en diameter van de onderstam, kwaliteit van de
ent, weersomstandigheden en type entgerei. Tot het achterhalen van de meest
aangewezen enttechniek en -omstandigheden werd de ontwikkeling van de ent
periodiek geobserveerd.
Op basis van de bekomen resultaten (Tab. 3), werd in 1996 enkel de zijdelingse
kroonent toegepast. Met Zomereik als onderstam werden voor elk van de 50
reeds geselekteerde plus-bomen 25 enten geplaatst. Het globale sIagingspercentage lag bij 45 %.
Het enten zal in de toekomst worden herhaald tot een minimum van
40 geslaagde enten per moederboom is bereikt.
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OVERLEVING

ENTWIJZE

Kroonent
Zijdelingse kroonent
Spleetent
Engelse griffel

(%)

38.4
40.0

26.7
21.9

31.8

GLOBAAL
TABEL

3. Aandeel geslaagde enten per entwijze voor Wintereik (entcampagne 1995).

De lay-out van de klonale zaadtuin werd geïnformatiseerd. Als gevolg van een
studiebezoek aan de Niedersächsische ForstIiche VersuchsanstaIt te Escherode.
Duitsland (juni 1996) kan worden beschikt over het cooL-programma
(Computer Organised Orchard Layout). De schikking van de klonen werd
automatisch berekend op basis van een te specifiëren:
• afstand tussen 2 exemplaren van dezelfde kloon (minimaliseren van de kans
op inteelt);
• wijze van systematische dunning met behoud van een gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle klonen.
Het eerste deel van de zaadboomgaard zal in het najaar van 1997 worden aangelegd in het domein te Halle.
Vermeld dient nog dat Wintereik in 1996 werd opgenomen in de onderzoeksopdracht "Genetische diversiteit van bosboomsoorten t.b.v. natuurontwikkeling" (BNO/wBfIofI994). Via DNA-onderzoek (RAPO) en gebruik makend van de
half-sib afstamming wordt hierbij gepoogd de genetische afstand te achterhalen
tussen de plus-bomen geselecteerd in het zaadbestand B0248 (Buggenhout).
Gewone es

Bij de selectie van plus-bomen van Gewone es worden twee bijkomende criteria
gehanteerd:

i. Resistentie tegen de bastwoekerziekte.
Het bosbouwkundig gebruik van Gewone es stoot onvermijdelijk op het probleem van de gevoeligheid van deze soort aan essenkanker, veroorzaakt door de
bacterie Pseudomonas syringae subsp. savastanoi pv. fraxini. Dunningen worden
bijgevolg vaak noodgedwongen uitgevoerd op basis van negatieve selektie, zijnde een louter wegnemen van aangetaste bomen die tot 50 % van de populatie
kunnen uitmaken. Zekerheid dient daarom verworven aangaande de resistentie
tegen essenkanker van alle basismateriaal dat wordt aangewend als bron voor
generatieve vermeerdering (zaadtuinen).
Selectie voor resistentie vereist in de eerste plaats een gedetailleerde studie van de
bacterie Pseudomonas syringae subsp. savastanoi pv. fraxini. Deze studie omvat;

Ontwikkeling van een geschikte identificatie- en detectiemethode l'oor Pseudomonas
syringae subsp. savastanoi pv. fraxini.
Immers, duidelijk symptomen van de bastwoekerziekte van es (vorming van
zwarte, kurkachtige uitwassen op stam en takken) manifesteren zich soms pas
enkele jaren na infectie van de boom. In samenwerking met het laboratorium
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voor microbiologie van de U.Gent zal gezocht worden naar een species-specifieke pCR-primer voor deze bacterie. Deze methode moet toelaten de bacterie te
detecteren in geïnfecteerde essen die echter nog geen symptomen van bastwoekerziekte vertonen.

Opsporen van mogelijke differentiatie van de pathogeen in verschillende vimlentieen agressiviteitsniveaus.
Resistentie van geselekteerde plus-bomen kan immers worden doorbroken bij
blootstelling aan meer agressieve stammen van andere geografische oorsprong.
Hiertoe werd een collectie aangelegd van 62 stammen van deze bacterie: 35 stammen uit Frankrijk, 10 stammen uit Nederland, 6 stammen uit Engeland en
11 nieuwe stammen, geïsoleerd uit natuurlijk geïnfecteerde essen in België. Deze
11 stammen werden verzameld in geografisch verschillende gebieden. De komende jaren zal deze collectie van Belgische stammen verder worden uitgebreid en
zal tevens getracht worden deze collectie uit te breiden naar andere landen toe.
In 1996 werd de pathogeniciteit van deze stammen getest via de hypersensibiliteitsreactie op tabaksplanten. De genetische diversiteit van de stammen zal
vervolgens bestudeerd worden via AFLP. Indien sommige stammen genetisch
verschillen zal hun virulentie en aggressiviteit getest worden via kunstmatige
infectie van gevoelige waardplanten. Hiertoe dient echter eerst een kunstmatige
infectietechniek op punt gesteld worden.

Ontwikkelen van een kunstmatige infectietechniek
Teneinde zulke techniek op punt te stellen werden 97 enten geproduceerd van 5
aan de bastwoekerziekte gevoelige essen. Deze planten zullen als basismateriaal
dienen voor het uitproberen van verschillende kunstmatige infectiemethodes in
1997·

ii. Dominante geslachtelijke aanleg.
De bloeizetting bij Gewone es is vrij komplex: bloeiwijzen zijn of mannelijk of
vrouwelijk of hermafrodiet en bomen zijn of éénhuizig of tweehuizig.
Vooral met het oog op de aanleg van zaadtuinen dient men zich voorafgaandelijk te vergewissen van de aard van de bloeizetting bij de geselecteerde plusbomen. Bijkomend kunnen eventuele relaties worden opgespoord tussen enerzijds de geslachtelijke aanleg (overwegend vrouwelijke of mannelijke bomen)
en anderzijds vorm en groeikracht
In 1996 werd een eerste selectie doorgevoerd van 28 potentiële plus bomen (Tab.
4). Ondanks het feit dat het hier nog om kandidaat plus bomen gaat, werden
reeds enten geoogst op de 10 moederbomen van La Croix des Dames. Gemiddeld waren 15 enten per moederboom gelukt (i.e. slagingspercentage van 58 %).
GEMEENTE

PLAATSNAAM

Virton
Florennes

La Croix des Dames

OPP. (HA)

PRESELECTIE

14-00
9·80
23.80

18
10
28

Les Aisances (B0235)

TABEL 4- Preselectie van plus-bomen van Gewone es in 1996.
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1. 1. 3. Nakomelingschapstesten
Bij de selectie van plus-bomen stellen zich vragen aangaande:
i. Het al dan niet bestaan van een erfelijke onderbouw van het uitmuntend
fenotype (heritabiliteit in de brede zin h 2 G). Blijken de plus-bomen niet
enkel fenotypisch, doch ook genetisch hoogwaardig te zijn dan verwerven zij
meteen de status van elite-boom.
ii. De mate waarin erfelijk bepaalde kenmerken van de moederbomen doorgegeven worden naar de afstamming (heritabiliteit in de enge zin h 2 A)' De
waarde van h 2 A is bepalend voor de genetische winst DG die voor het
beschouwde kenmerk wordt geboekt door het samenbrengen van de plusbomen in een zaadboomgaard.
Een concrete duiding van de waarde van de heritabiliteit (h 2 Gen h 2 A) volgt uit
de observatie van de generatieve afstamming van de plus-bomen. Aangezien
gecontroleerde kruisingen voorlopig voor geen enkele van de betrokken loofboomsoorten worden doorgevoerd, betreffen de nakomelingschapstesten enkel
de half-sib afstamming.
Het opbrengen van een half-sib offspring opent tevens perspectieven inzake de
aanleg van zaailing zaadgaarden en dit door stapsgewijze selectie van zaailingen
vanaf het kwekerijstadium.
Wintereik
In tegenstelling tot 1995, werden in 1996 voor de geselecteerde plus-bomen geen
eikels geoogst wegens het uitblijven van een voldoende zaadzetting binnen alle
bemonsterde zaadbestanden (Tab. 5).
EIKELOOGST 1995

Aantal plus-bomen
Oogst (kg)

26

per plus-boom
en vrac
per plus-boom
totaal

Zaailingen
Kiemkracht (%)

68

43
500
22.000

70

Eikeloogst in 1995 in de zaadbestanden B0174, B0248 en B0263 en het
bestand "Les Belles Tailles" in Wel/in.

TABEL 5.

In 1996 werd de tweejarige half-sib afstamming, afkomstig van het zaadbestand
B0248 (eikeloogst 1993) geobserveerd naar groei en resistentie tegen eikemeeldauw (Microsphaera alphitoides). De selectie van de betere zaailingen tot het
aanleggen van een zaailing zaadgaard werd uitgesteld tot 1998. Dit zal toelaten
om ook nog te observeren fenologische kenmerken (openen en sluiten van de
eindknop, aantal groeistoten) in te brengen bij de selectie.
In hetzelfde jaar werd de opkomst per moederboom genoteerd van de zaaiing
1996 (eikeloogst 1995).
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In 1996 werden in het zaadbestand B0174 ("Culée de Faulx" - Florennes) een
aantal moederbomen uitgekozen omwille van het voorkomen van twee types
van zware gebreken, met name draaigroei en vorkvorming. Door observatie
van de afstamming kan de graad van overerfbaarheid (h 2A) van beide kenmerken worden achterhaald. Gunstig hierbij is dat de aanleg van zaailingen tot
het ontwikkelen van deze gebreken kan worden ingeschat: draaigroei kan
vroegtijdig worden opgespoord op basis van de fylotaxie (215 voor Wintereik)
en aanwijzingen aangaande de latere aanleg tot vorkvorming volgen uit de
observatie van het tijdstip van uitlopen in de lente: vroeg uitlopen verhoogt de
kans op het afvriezen van de eindknop bij late vorst
Zomereik
Gezien 1995 gekenmerkt werd door een voldoende zaadzetting in bepaalde
zaadbestanden werden eikels geoogst of bekomen uit volgende erkende zaadbestanden: Egenhovenbos (Heverlee), Berkenbroek (Bree), Rood klooster
(Tervuren), Kwekerij (Hoeilaart), Kapellekensbos (Lint) en Loerschotten
(Zoerse1). Er werden evenals in 1992 netten geplaatst onder 10 moederbomen in
het zaadbestand Egenhoven.
De bekomen zaden werden getrieerd (goede, vlotters, gekiemd, aangeboord,...)
en gewogen. In totaal werden 11475 eikels uitgezaaid. Op het einde van de
zomer werd het aantal vitale zaailingen geteld (Tab. 6). Dit gaf een globaal
resultaat van ca 2846 zaailingen. Het grote verschil tussen het aantal uitgezaaide
zaden en het in vergelijking laag aantal vitale zaailingen op het einde van het
eerste groeiseizoen heeft o.a. te maken met een laag kiemingspercentage (o.a.
door Ciboria batschiana aantasting) en uitval door eikemee1dauw.
ZAADBESTAND
Egenhovenbos (Heverlee)
10 plus-bomen

en vrac
Berkenbroek (Bree)
Rood Klooster (Tervuren)
Kwekerij (Hoeilaart)
Kapellekensbos (Lint)
Loerschotten (Zoerse1)
TOTAAL

NEIKELS

NZAAILINGEN

5370
1000
716
1195
1194
1000
1000
11475

1617
182
86
296
302
226
137
2846

TABEL 6. Aantal uitgezaaide eikels (oogst 1995) en vitale zaailingen na eerste groei-

seizoen
Door de geringe zaadzetting in 1994 en de over het algemene slechte kwaliteit
van het zaad konden in het voorjaar 1995 slechts een 680-tal eikels uitgezaaid
worden. Het lage kiemingspercentage (5iYo) enerzijds en het afsterven van vele
zaailingen (o.a. door eikemeeldauw) had tot gevolg dat op het einde van 1995
slechts een 200-tal zaailingen overbleven.
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De in 1994 geselecteerde nakomelingen, afkomstig van het zaadbestand
Wissenbeemd en Berkenbroek (eikeloogst 1992), werden verder geobserveerd
naar voornamelijk groei en resistentie tegen eikemeeldauw. In de zomer van
1996 werden de betere zaailingen geselecteerd (Tab. 7). 800 zaailingen werden
weerhouden voor de aanleg (voorjaar 1997) van een proefbeplanting te
Liedekerke (samenwerking Houtvesterij Groenendaal).
ZAAILINGEN

1996

1994

%

N VITAAL

NVERSP.

% VERSP.

NVITAAL

N SELECT.

TOTAAL

544
772
907
756
794
836
921
728
701
734
7693

151
298
321
284
317
345
436
253
239
267
2911

28
39
35
38
40
41
47
35
34
36
38

56
138
174
157
202
185
316
177
157
84
1646

70
59
79
103
124
178
75
73
34
823

50

BERKENBROEK

860

278

32

89

36

40

ZAADBESTAND

SELECT.

EGENHOVENBOS

92001
92002
92003
92004
92005
92006
92007
92008
92009
92010

2B

50
51
34
50
51
67
56
42
46
40

7. Evolutie aantal zaailingen zomereik na verspenen en selectie
(herkomst Egenhoven, 10 plus-bomen en Berkenbroek, en vrac)

TABEL

Zoals reeds vroeger vermeld (zie aktiviteitenverslagen 1991-1992 en 1993-1994)
vormt dit onderzoek tegelijkertijd een onderdeel van de globale populatieanalyse van het erkend zaadbestand te Egenhoven.
In het kader hiervan werd de evolutie van de diktegroei gedurende het groeiseizoen van 25 geselecteerde bomen (waaronder de reeds vermelde 10 plusbomen) met behulp van meetbanden verder opgevolgd. Door het meten van de
aangroei gedurende het groeiseizoen wordt getracht na te gaan ofhet fenomeen
van de St.-Janslotvorming zich ook voordoet voor de diktegroei en welk verband er is tussen groei en temperatuur. Indien de bomen met St. -Janslot ook
voor hun diktegroei een tijdelijke stop vertonen, zou men door eliminatie van
bomen met St.-Janslot indirect kunnen selecteren voor een homogenere houtkwaliteit. Afwezigheid van een onderbreking zou ook een hogere aangroei met
zich meebrengen.
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Boskers
De aktiviteiten in 1995 en 1996 richtten zich op drie onderscheiden contingenten van basismateriaal.
Een eerste lot bestaat uit nagenoeg 1900 half-sibs (oogstjaar 1993), afkomstig
van 25 "oude" plus-bomen geselecteerd tussen 1976 en 1985 en gesitueerd in
5 onderscheiden bestanden. In 1995 werden alle zaailingen geobserveerd naar
hoogtegroei, op basis waarvan 10 % van de zaailingen werden geselecteerd. Na
deze eerste fase werd de selectie verder vernauwd tot 5% na observatie in 1996
van uitlopen en vorm (i.e. stamrechtheid, takhoek. fijnheid der takken). Deze
126 infantiele klonen werden overgebracht naar een afZonderlijke site in
Groenendaal, waar de bestendiging van voormelde goede eigenschappen zal
worden nagegaan door jaarlijkse observatie. Blijken deze positieve kenmerken
zich te handhaven. dan zal deze aanplanting in de toekomst fungeren als onderdeel van een verder uit te breiden zaailing zaadgaard.
De zaailingen die bij de selectie in 1996 niet werden weerhouden, werden
ondergebracht in twee vergelijkende, permanente proefvlakken te Borchtlombeek (0.6 ha) en Deinze (0.5 ha).
Een tweede lot bestaat uit nagenoeg 2500 zaailingen (oogstjaar 1995), afkomstig
van:
• 17 half-sib families uit de zaadboomgaard "Moustier" gelegen in de proefkwekerij te Grimminge;
• de half-sib afstamming van 16 plus bomen (juveniele klonen) die in 1995
werden aangeduid binnen een vergelijkende proefbeplanting te Moustier,
aangelegd in 1983 met geselecteerde zaailingen met herkomst Solre-St.-Géry;
• het nakomelingschap en vrac van een multiklonale proefbeplanting (48 klonen), gelegen te Moustier.
Alle zaailingen werden in 1996 geobserveerd naar hoogtegroei.
Een derde lot wordt gevormd door nagenoeg 13 kg zaad behorend tot 36 halfsib families uit de zaadtuinen te Grimminge, Moustier en Meerdaalwoud. De
zaden werden in 1996 betrokken in een beperkte proef tot het achterhalen van
de optimale stratificatie-techniek in afwachting van hun zaaiing in het voorjaar
van 1997.
Zwarte els
Prospectie doorheen het land leverde in het najaar 1995 een potentieel zaadbestand op. Dit bestand is gelegen te Wijchmaal (provincie Limburg) en omvat
een groot aantal fenotypisch interessante bomen. Gelijktijdig met de prospectie
werd reeds een eerst maal zaad geoogst. Uitzaaien van dit zaad in de komende
jaren en studie van de bekomen nakomelingen moet ons een beter idee geven
betreffende de genetische waarde van het bestand.
Zowel in 1995 als 1996 werden met tijdens de voorgaande jaren opgekweekte en
geselecteerde zaailingen (zaaiingen 1991 en 1992) proefbeplantingen in Pollare
(1600 planten) en Bree (400 planten) aangelegd.
De zaailingen afkomstig van de zaaiingen 1993,1994 en 1995 werden telkens ten
gepaste tijde verspeend Bij elke verplanting in de proefkwekerij werd een selec-
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tie naar hoogte doorgevoerd. In het kader van de aanleg van een proetbeplanting te Merksplas (samenwerking Houtvesterij Turnhout) in het voorjaar 1997
werden 750 zaailingen (zaailingen 1993 en 1994) geselecteerd.
De verschillende proefbeplantingen kunnen op termijn uitgroeien tot zaadbestanden op basis van geselecteerde zaailingen.
De hierboven vermelde zaailingen zijn telkens opgekweekt uit zaad dat geoogst
werd op de betere fenotypes die zich hoofdzakelijk bevinden in de valleien van
de verschillende rivieren in het zuiden van het land (Molignée, Ruisseau de
Neufchäteau, Wamme, Sûre,... ).

1. 2. Populier en Wilg
1. 2. 1. Doelstelling
De algemene doelstelling van het onderzoek op populier en wilg is de continue
uitbouw van de basiscollectie (prospectie in de natuur, zaadoogst, gecontroleerde kruisingen) enerzijds en het verrijken van de genetische diversiteit van het
bestaande klonenassortiment anderzijds. Beide zijn aan elkaar gekoppeld: hoe
groter de genetische rijkdom van de basiscollectie hoe groter de selectiemogelijkheden.
Sinds de commercialisatie van de eerste populierenklonen in 1972 heeft er zich
een duidelijke evolutie voorgedaan in die zin dat bepaalde klonen bijna volledig
van de markt verdwenen zijn met het gevolg dat nog slechts een zeer beperkt
aantal klonen nog wordt aangeplant. Het optreden van virulente roestrassen
van Melampsora larici-populil1a heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Een
continue productie van nieuwe klonen is dan ook noodzakelijk. Het moge duidelijk zijn dat dit slechts mogelijk is mits een continu doorgevoerd veredelingsonderzoek.

1. 2. 2. Basisverzameling
Populier

Uitbouw van de basiscollectie
De in 1994 gestarte actualisatie (inventarisatie) en verjonging (vegetatieve vermeerdering via stek of ent) in de verschillende zaadboomgaarden werd intensief voortgezet. Hierbij werd voorrang gegeven aan P. nigra, P. deltoides en
P. trichocarpa. Hierbij gaat het om materiaal bekomen uit andere landen (continenten), eigen verzameld materiaal en nakomelingen van aan het lBW uitgevoerde kruisingen. Tab. 8 geeft een overzicht van het tot nu toe geïnventariseerd
en verjongd materiaal voor de hoger vermelde soorten.
De actualisatie van de genenbank houdt tevens in dat deze basiscollectie opnieuw gescreend wordt voor resistentie aan recent ontwikkelde nieuwe stammen
en rassen van pathogenen. Deze informatie is onmisbaar voor de opbouw van
het jaarlijks schema van gecontroleerde kruisingen. Een van de belangrijkste
doelstellingen van deze kruisingen is immers het ontwikkelen van klonen met
een stabiele resistentie aan alle pathogenen.
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P. nigra België
P. nigra buitenland
P. "igra België x P. nigra België
P. nigra België x P. nigra Buitenland
P. lIigra buitenland x P. nigra buitenland

GEINV.

VERJ.

61

52
15

23

189
189
69
531

P. deltoides
P. deltoides x P. deltoides
(P. deltoides x P. deltoides) x P. deltoides
P. deltoides x (P. deltoides x P. deltoides)
(P. deltoidesx P. deltoides) x (P. deltoidesx P. deltoides)

211

46

45

8
120

108
13

11

4

60

P. trichocarpa
P. trichocarpa x P. trichocarpa

332

121

15
27

5
6

42

11

8. Aantal geïnventariseerde en verjongde klollen P. lIigra, P. deltoides en
P. trichocarpa.

TABEL

Naast de hierboven vermelde inventarisatie en verjonging werden ook prospecties uitgevoerd naar nieuw materiaal van P. lIigra. Het gaat hoofdzakelijk om
alleenstaande bomen.Alle bomen werden geografisch gelocaliseerd en waar
mogelijk werd reeds materiaal verzameld.
Het IBW is eveneens actief in het 'Populus nigra Netwerk' en dit in het kader
van "EUFORGEN" (European Forest Genetic Resources Programme). Specifieke
aandacht gaat hier uit naar het behoud van inheems materiaal van P. lIigra,
vooral dan via ex-situ bewaring, en de morfologische en genetische karakterisatie van het Belgisch materiaal.
In het kader van dit netwerk stond het IBW in voor de verdeling van referentiemateriaal, het ontwikkelen van een "descriptor list" voor volwassen bomen en
kwekerijmateriaal en voor de illustratie van een 'Identification Sheet'.

Resistentie van de basiscollectie aan M.larici-populilla
P.deltoides
Door het verschijnen van een 4 nieuwe roestrassen van M.larici-populina sinds
in Europa, is het in de eerste plaats belangrijk de resistentie (zowel horizontaal als vertikaal) van de P.deltoides basiscollectie aan deze rassen te bepalen.
Enerzijds werden in de herfst 1995 en 1996 de P.deltoides klonen geobserveerd en
gekwoteerd voor horizontale resistentie aan M.larici-populilla in de kwekerij.
Opvallend als resultaat was het feit dat 95 % van de klonen, 35 jaar na selectie
voor resistentie, nog steeds over een hoge roesttolerantie (max. score = 1.5 op
een schaal van 0 tot 5) beschikt.
Anderzijds werd gestart met de studie van de kwantitatieve, rasspecifieke gevoeligheid van de P.deltoides klonen via kunstmatige infecties in het laboratorium.
Hiertoe werden in de lente (vóór het verschijnen van de natuurlijke infecties)
bladeren verzameld van 64 P.deltoides klonen. Hieruit worden bladschijven
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gesneden die kunstmatig geïnfecteerd worden met uredosporen van de verschillende rassen (El' E2' E3 en E4 ) van M.larici-populil1a afzonderlijk. De geïnfecteerde bladschijfjes worden vervolgens in een geconditioneerde cultuurkamer geplaatst gedurende 8 à 10 dagen. De gevoeligheid wordt bepaald door
het al dan niet aanwezig zijn van uredosporen op de bladschijfjes. De resultaten
van deze infectieproeven bevestigden dat 95% van de geteste klonen over een
zeer hoge roesttolerantie beschikken. Bekijken we deze roesttolerantie per ras,
dan merken we dat slechts 2 % van de klonen gevoelig werd aan ras El' en
slechts 2 % aan ras E2' Aan ras E3 is 12% van de klonen gevoelig, terwijl 20 %
van de klonen licht gevoelig geworden is aan ras E4' Dit betekent dat 66 % van
de geteste P.deltoides klonen nog steeds over de totale roestresistentie beschikt
waarvoor zij in de jaren '60 geselecteerd waren. Voor de praktijk betekent dit
dat de bestaande P.deltoides collectie nog steeds voldoet aan de hoge eisen van
de resistentieveredeling.

P.trichocarpa e1l P.l1igra
In tegenstelling tot P.deltoides beschikken P. trichocarpa en P.nigra klonen nooit
over een vertikaIe resistentie aan M.larici-populil1a. Wel kon uit de resultaten
van eerste observaties worden vastgesteld dat de P.trichocarpa klonen van de
basiscolleetie nog steeds over dezelfde hoge roesttolerantie waarvoor ze geselecteerd werden in de jaren '60.
Het resistentieniveau van de Belgische P.l1igra populatie daarentegen is, mede
door het ontstaan van de nieuwe rassen, maar vooral door het verdwijnen van
de natuurlijke verjonging, zeer sterk gedaald. Het is onze bedoeling via selectie
en veredeling de resistentie van P.l1igra aan M.larici-populina terug te verhogen
via intraspecifieke kruisingen met roesttolerante P.nigra klonen waarvan we
vastgesteld hebben dat deze terug te vinden zijn in o.a. Zuid-Frankrijk.
Analoog aan het onderzoek betreffende P.deltoides, zal het onderzoek naar
resistentie van P.trichocarpa en P.,1Ïgra de komende jaren worden verdergezet
Wilg
De basiscolleetie van wilg bestaat overwegend uit inheemse boomvormende
wilgen: Schietwilg (Salixalba), Kraakwilg (Salixfragilis) en hun hybride Bindwilg (Salix x mbel1s).
De aanleg van deze collectie van wilgenklonen startte in 1981 door verzameling
van vegetatief materiaal van individueel geselecteerde bomen.
Momenteel bestaat de colleetie uit 727 klonen.
De belangrijkste collecties en hun plaats van herkomst zijn:
• Collectie V81: Steenweg Gent-Geraardsbergen; 51 klonen.
• Collectie V82: provincie Henegouwen; 285 klonen.
• Collectie v86: Oudenaarde, spontaan wilgenbos; 122 klonen.
• Collectie V94: Ekeren, spontaan wilgenbos; 116 klonen.
Aanvullend bevat de collectie nog 20 Katwilgen (Salix vimil1alis) en enkele buitenlandse klonen en soorten.
Gedurende de jaren '88, '89, '90, '94 en '95 werden verschillende klonen uit deze
collectie gebruikt in de gecontroleerde kruisingen. De bekomen zaailingen werden jaarlijks geobserveerd en de beste individuen klonaal vermeerderd
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Van een aantal van deze klonen zijn volgende eigenschappen gekend:
• geslacht van 70% gekend;
• gevoeligheid aan de watermerkziekte: eerste screening gebeurd van de kruisingen s88, s89 en S90;
• groei- en vormbeoordeling;
• tolerantie en accumulatie van zware metalen: collectie V82;
• genetische analyse: collectie V82.
De studie van deze zaailingen en klonen al de komende jaren worden verdergezet. Prospecties met het oog op zuivere Kraakwilgen zijn eveneens gepland.
1. 2. 3. Generatievevermeerdering
Populier
Zowel in 1995 als 1996 werden gecontroleerde (intraspecifiek, interspecifiek,
terugkruising) kruisingen uitgevoerd. Hierbij waren 4 species vertegenwoordigd nl. P. nigra, P. deltoides, P. trichocarpa en P. lasiocarpa.
De zaailingen van de kruising van 1995 hebben reeds een eerste selectie ondergaan, o. a. voor resistentie aan M.larici-populina en M.allii-populina roest.
Tab. 9 geeft een overzicht van het aantal bekomen zaailingen uit de gelukte
gecontroleerde kruisingen 1995 en 1996 en de zaadoogst in de zaadboomgaarden.
NZAAILINGEN
KRUISINGEN 1995
P. deltoides x P. nigra
P. deltoides x P. trichocarpa
(P. deltoides x P. nigra) x P. nigra

75
186
156

KRUISINGEN 1996

P.deltoides xP. deltoides
(P. deltoides xP. deltoides) x P. deltoides
P. deltoides x (P. nigra x P. nigra)
(P. deltoides x P. deltoides) x (P. nigra x P. nigra)
(P. deltoides xP. deltoides) x (P. trichocarpa x P. trichocarpa)
(P. trichocarpa x P. trichocarpa) x P. deltoides
(P. deltoides xP. deltoides) x P. lasiocarpa
P. trichocarpa x P. lasiocarpa
(P. deltoides xP. nigra) x (P. trichocarpa x P. lasiocarpa)
(P. deltoides x P. nigra) x (P. trichocarpa x P. maximowiczii)

4042
2290
329
721
199
14

158
6356
405
2

ZAADOOGST ZAADBOOMGAARD 1996
P. nigra
P. deltoides
P. trichocarpa
16154

TOTAAL

TABEL 9. Aantal zaailingen gecontroleerde knûsingen 1995

(reeds selectie ondergaan) -1996 en zaadoogst 1996 (nog geen selectie).

SELECTIE &' VEREDELING

41

BOSBOUW

Wilg

Kruisingen 1991
zaailingen,bekomen uit de kruisingen van 1989-1990, werden in 1993
kunstmatig geïnfecteerd met een virulente en aggressieve stam van Erwinia salicis. Tijdens de groeiseizoenen '94 en '95 werden de bomen gekwoteerd op uitwendige symptomen van de watermerkziekte. Deze kwotatie is gebaseerd op
het procentueel aandeel van de plant dat uitwendige symptomen van de watermerkziekte vertoont.

3000

Teneinde na te gaan of de uitwendige symptomen een maat zijn voor het ziekteproces en de effectieve aanwezigheid van de bacterie in de plant, werden in
april '96,1691 van de 3000 bomen omgezaagd en het procentuele deel van de
doorsnede dat de typische oranje-bruine verkleuring ( = watermerk) vertoont,
genoteerd. Deze verkleuring treed vaak enkele seconden na het omzagen op,
tengevolge van oxidatieve processen. Resultaten van de inwendige en uitwendige
symptomen werden met elkaar vergeleken en gecorreleerd volgens een scoresysteem weergegeven in tabel 10.
SCORE

INWENDIGE SYMPTOMEN

UITWENDIGE SYMPTOMEN

1

geen
<50% doorsnede verkleurd
>50% doorsnede verkleurd
niet van toepassing

geen
<50% vertoont verdroogde bladeren
>50% vertoont verdroogde bladeren
volledig verdroogd!afgestorven

2

3
4

De gehanteerde kwotatieschaal voor correlatie van in- en uitwendige
symptomen van Erwinia salicis symptomen 1995.

TABEL 10.

Grafiek 1 geeft een overzicht van de frequentie van de verschillende scores.
Hieruit blijkt dat er meer bomen inwendig aangetast zijn (68%) dan uitwendig
(56%).
1400-r---~

1200 ......---~
1000 ......---~
800

11

600

----4,II'l

Inwendig

---------------1

40 0

11

200

Uitwendig

o-L---==
score 1
GRAFIEK 1.

IIIIIIII!llll
score 2

score 3

frequentie van de scores zoals in- en uitwendig geobserveerd.
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Als de scores bekeken worden op boomniveau, blijkt dus de uitwendige score
(op 3.9% na) steeds lager dan de inwendige score. Het is evident dat het ziekteproces inwendig al verder geëvolueerd is dan uitwendig; de verwelking is
immers het resultaat van de verstopping van de houtvaten. De afwijkende 3,9%
heeft een uitwendige score 2 en een inwendige score lEen statistische analyse van alle gegevens samen toont aan dat er geen eenvoudig lineair verband bestaat tussen de in- en uitwendige kenmerken. Op basis
van de (X 2 test voor onafhankelijkheid kan zelfs gesteld worden dat de in- en
uitwendige scores onafhankelijke parameters zijn. (Hierbij dient echter opgemerkt dat de in- en uitwendige scores niet in hetzelfde groeiseizoen gemeten
werden).
Uit de collectie van 3000 klonen werd, op basis van de gegevens van resistentie
aan Erwinia salicis en van goede vorm en groeikracht, een selectie gemaakt van
de beste klonen.
Vermits Erwinia salicis een bacterie is die gedurende verscheidene jaren latent
aanwezig kan blijven in de plant, is het noodzakelijk deze klonen nogmaals te
testen voor resistentie aan de watermerkziekte.

Kruisingen 1995
In '95 werden 18 kruisingen uitgevoerd, waarvan er 5 geslaagd zijn. Tabel 11 en
12 geven meer informatie. In '96 werden geen gecontroleerde kruisingen uitgevoerd.

v86.058
v86.023
V82.042
V81.016
V82.026
V81.0S8

v86.111

v86.109

v82.103

axa
axa

axa

fxa=S95.004
rxa=S95·002
rxa
rxa=S95·005

fxa=S95.001
rxa
rxa
rxa

axf
axf
fxf=S95.003
rxf
rxf
rxf

axa

TABEL 11. Kruisingsschema '95. geslaagde kntisingen in het vet aangeduid; Legende:

moederklonen vertikaal, vaderklonen horizontaal aangeduid; a: S.alba, f S·fragilis
en r: S.xrubens.
KRUISING
s95·001
S95·002
S95·003
S95·004
S95·005
TOTAAL

# GEZAAID

# GEKIEMD

# VERSPEEND

# GESELECTEERD 296

617
996
480
1855
2260
6208

124
64
117
354
298
957

117
58
117
315
200
807

35
31
32
38
48
184 of 3% # gezaaid

TABEL 12. Kruisingsresultaten 1995.
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1. 2. 4. Aanleg proefbeplantingen
Populier
Gedurende de winter 1994 - 1995 en 1995 - 1996 werden op 13 verschillende
plaatsen in het land (hoofdzakelijk Vlaanderen) proefbeplantingen (ca. 25 Ha)
aangelegd. Het gaat om ca. 3400 planten (2-jarige poten). Deze vertegenwoordigen een 95-tal aan het IBW ontwikkelde klonen. Naast de Unalklonen (getuigeklonen) gaat het om klonen die zich in een vergevorderd selectiestadium
bevinden. Deze laatsten behoren hoofdzakelijk tot de volgende hybridengroepen: P. delwides xP. nigra, P. trichocarpa x P. deltoides. P. deltoides x P. trichocarpa, (P. trichocarpa x P. deltoides) x P. deltoides ell P. deltoides x (P. trichocarpa x
P. deltoides).
Wilg

Momenteel zijn er 8 aanplantingen aangelegd met wilgenklonen uit de basiscollectie die voor metingen en observaties (groei- en vormparameters en ziektesymptomen) in aanmerking komen. Tabel 13 geeft de locaties, jaar van aanleg
en aangeplante collecties weer.
LOCATIE

JAAR VAN AANLEG

COLLECTIES

'85
'87
'87
'88
'95
'95
'95
'96

V81
V82
V81, 82, 84, 85
v86
V82
V82
V82, s89, S90
V81, V82

Lommel Wateringen
Lommel Spijsloot
Zolder
Semmerzake
Bazel
Menen
Ternat
Bree
TABEL

13. Aanplantingen wilg IBW.

Tijdens de periode '95-'96 werden 4 aanplantingen aangelegd. Een opmerking
dient gemaakt bij de aanplanting te Menen. Deze werd aangelegd op baggerslib,
in samenwerking met het labo voor bosbouw R.U.G. met als doelstelling de
tolerantie- en opnamekarakteristieken van de klonen ten aanzien van zware
metalen te onderzoeken.
Uit de twee aanplantingen te Lommel en de aanplanting te Zandbergen, kunnen reeds de eerste productiegegevens gehaald worden.
Voor de drie beschouwde aanplantingen werden de bomen gerangschikt op
basis van de omtrek tijdens het voorjaar van '95. Aan de hand van deze rangorde werden voor elke aanplanting de 10% dikste bomen geselecteerd.'
Vervolgens werd hiervan per aanplanting de gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas bepaald (Tab. 14).
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OUDERDOM

LOMMEL SPIJSLOOT

ZANDBERGEN

y82

y86

y81

(CM/JAAR)

(CM/JAAR)

(CMIJAAR)

AANPLANTING
(JAREN)

3
4
5
6

10.1

7

11.0

10.0
10·5

9·8

LOMMELWATERING

10·4
10.1

10.6

8
9

9·3
9·0

10

Gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas (cm) van de 10% dikste bomen van
de aanplantingen Zandbergen, Lommel Spijsloot en Lommel Watering.

TABEL 14-

Alhoewel we nog geen statistisch verantwoorde besluiten kunnen trekken,
komen uit dit inleidend onderzoek toch enkele interessante gegevens en tendenzen naar voor. Bovenstaande gegevens over de groeikracht geven immers
aan dat boomvormende wilgen een hoge aanwas kunnen vertonen, die vergelijkbaar is met de groeikracht van populieren: de vermelde aanwassen (Tab.14)
zijn immers vergelijkbaar met de normale produktieniveau's van de popuIierenkloon Ghoy.

1. 2. 5. Observaties en metingen
Doorheen het jaar werden een groot aantal observaties en metingen (ziekteresistentie, hoogte- en diktegroei, vorm, openen en sluiten knoppen, vorstgevoeligheid, stekvermogen...) uitgevoerd op het in de serres, koude bakken en
proefkwekerij aanwezige plantmateriaal evenals op een deel van de in de doorheen de jaren aangelegde proefbeplantingen aanwezige klonen.
Algemeen gezien gaat het zowel om planten die zich in de verschillende fazen
van de selectie bevinden als om materiaal dat voornamelijk opgekweekt wordt
in functie van gericht wetenschappelijk onderzoek (pathologie, biotechnologie,
houttechnologie).
Populier
In de proefkwekerij te Grimminge bevinden er zich naast de gecommercialiseerde klonen meer dan 1500 klonen (Tab. 15) onder observatie. Het grootste
deel wordt ingenomen door nakomelingen van gecontroleerde kruisingen (er
zijn 151 families aanwezig).
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N KLONEN

N FULL SIB FAMILIES

P. nigra
P. deltoides
P. trichocarpa
P. maximowiczii
P. deltoides X P. nigra
P. deltoides X P. trichocarpa
P. trichocarpa X P. deltoides
(P. trichocarpa X P. deltoides) X P. deltoides
Andere

181
122
120
21
164
479
46
179
233

25

TOTAAL

1545

GROEP

6
18
20
16

9
41
16

151

Aantal (niet gecommercialiseerde) klonen en Juli sib families
onder observatie in de proefkwekerij te Grimminge (1996).

TABEL 15.

In 1995 en 1996 werd alle klonen gescreend, via een scoresysteem 0 tot 5, voor
resistentie aan roest. Voor de gevoelige klonen werd microscopisch bepaald of
de infectie aan M.larici-populina of M.allii-populina te wijten was.
Voor de praktijk van de populierenteelt werden 106 klonen geselecteerd welke
over een goede tolerantie aan de 4 rassen van M.larici-populina beschikken.
Deze klonen zullen de komende jaren meer gedetailleerd geobserveerd wordeTL
P.trichocarpa xP. deltoides
P.deltoides x P.trichocarpa
P.deltoides x P.nigra
(P.trichocarpa x P.trichocarpa) x P.deltoides ot
(P.trichocarpa x P.deltoides) x P.deltoides ot
(P.deltoides x P.trichocarpa) x P.deltoides

7
2

18
1

77
1

(inclusief Hoogvorst en Hazendans)
(kruisingen 1981)
(kruisingen 1978)
(kruising 1972)
(kruisingen 1975, 1976, 19ï8, 1981, 1982)
(kruising 1976)

• De terugkruisingen (1981 en 1982) worden in 1997 nog geëvalueerd voor resistentie aan Xanthomonas populi (ras 4)

1. 2. 6. Twee nieuwe populierenklonen 'Hoogvorst' en 'Hazen<1ans'
Ter gelegenheid van het xlxde congres van de Internationale Populierencommissie in Zaragoza, Spanje (sept 1992) werden door V. Steenackers acht
'nieuwe' klonen voorgesteld. Deze bleken na jaren intensief geobserveerd te zijn
geweest te voldoen aan alle vooropgestelde eisen voor commercialisatie.
Omwille van het recent verschijnen van een nieuw roestras worden echter
momenteel hiervan slechts 2 klonen, Hoogvorst en Hazendans genaamd, weerhouden. Het gaat om nakomelingen van een in 1969 uitgevoerde kruising tussen
Y.235 (P. trichocarpa 'Fritzi Pauley'- Washington) en S.620-225 (P. deltoidesMichigan).
Voor meer gegevens aangaande deze klonen verwijzen we naar het hoofdstuk
'standplaatsonderzoek' en de desbetreffende artikels (zie publicatielijst).
Voor wat de commercialisatie betreft werd in het najaar 1995 een aanvraag ingediend bij het CPYO (Community Plant Variety Office) voor het bekomen van
het Europees kwekersrecht en bij het Ministerie van Middenstand en LandBOSBOUW
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bouw voor de opname in de Catalogus van het Belgisch Uitgangsmateriaal voor
Bosboomsoorten. De definitieve erkenning en de opname in de catalogus wordt
eind 1997-begin 1998 verwacht.

1. 2. 7. Studie van voor populier en wilg belangrijke pathogenen
De bacterie Xanthomonas populi, oorzaak van bacteriekanker bij populier

Pathogeniciteitstesten
In het kader van een EG-AIR project (AIRI-CT92-0349) werd de Duitse Xpopuli
populatie bestudeerd. De bedoeling was om na te gaan of ras 4 van X.populi, het
meest virulente ras van de populatie, inderdaad uitsluitend voorkomt in GrootBrittannië en aan de Belgische kust. In samenwerking met de universiteit van
Göttingen (Duitsland) werd een collectie opgebouwd van Duitse Xpopuli isolaten. Van 5 Duitse stammen werd de virulentie getest aan de hand van kunstmatige infecties in serre op geselecteerde testklonen. Ter vergelijking werden
3 Belgische stammen, behorende tot rassen 1, 2 en 4 in de infectieproef ingesloten.
De evaluatie van de test was gebaseerd op de grootte van de kankers, die
bepaald wordt door meting van de lengte van de kanker en het bepalen van de
'Girdling Index' van de kanker op elke plant.
Resultaten van de test werden geanalyseerd via 2-way ANOVAen Multidimensional Sealing (MOS). Via 2-way ANOVA werd een duidelijke kloon-stam interacties aangetoond (p = 0.008). De agressiviteit van sommige Duitse stammen
blijkt minstens even hoog als de agressiviteit van stammen geïsoleerd in andere
Europese landen.
Via MOS kon worden aangetoond dat de 5 geteste Duitse stammen ofwel tot ras
1 ofwel tot ras 4 van X.populibehoren.
Voor de eerste maal werd dus het bestaan van het zeer virulente ras 4 van
X.populi buiten Groot-Brittannië en de Belgische kust aangetoond.
Dit heeft tot gevolg dat een geïntegreerde controle van de ziekte in NoordwestEuropa de selectie vereist van klonen welke over een goede resistentie beschikken aan ras 1 maar eveneens aan het hoog virulente ras 4. Gedurende de
komende jaren zal de geografische verspreiding van ras 4 in België verder bestudeerd worden.

Biochemische merkers voor resistentie aan Xpopuli
Bedoeling van dit onderzoek (EG-AIR project) was een correlatie te vinden tussen
enerzijds de klonale resistentie aan Xpopuli en anderzijds de aanwezigheid van
specifieke componenten in plantenweefsels- en/of organen.
Zowel in het geval van directe betrokkenheid van zulke componenten in het
resistentie-mechanisme als in het geval van co-segregatie, kan een betrouwbare,
efficiënte methode van vroegtijdige selectie ontwikkeld worden.
Eerste resultaten (zie het activiteitenverslag 1993-1994) konden geen bactericide
werking aantonen in de polaire extracten van bladeren, xyleem en cambiumfloëem. Daarom werd besloten het onderzoek verder te richten op apolaire
componenten.
Basismateriaal van deze studie waren 2 genetisch verwante full-sib families,
waarvan de gevoeligheid van de nakomelingen (resp. 120 en 119 zaailingen)
getest werd via kunstmatige infecties in veldproeven.
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Per families werden 5 kankerresistente en 5 kankergevoelige zaailingen geselecteerd. In de lente 1995 werden van bovenstaande zaailingen apolaire extracten
geproduceerd uitgaande van resp. xyleem, cambium-floëem en bladeren. De
bactericide werking van deze extracten werd getest door bepaling van de inhibitiezone gevormd door het extract op met X.populi geïncubeerde petriplaten.
Bactericide werking kon worden vastgesteld in alle cambium-floëem, xyleem en
bladextracten. Vermits deze bactericide effecten enkel werden waargenomen in
hexaan extracten, kan worden aangenomen dat deze componenten een apolaire
structuur vertonen.
Deze antimicrobiële activiteit werd echter vastgesteld zowel bij resistente als
gevoelige zaailingen. Geen enkele correlatie kon gelegd worden tussen de
dimensie van de inhibitiezone en de graad van gevoeligheid aan X.populi van de
gescreende zaailingen.
De bacterie Erwinia saIicis, oorzaak van watermerkziekte bij wilg
De bacterie Erwinia salicis heeft een duidelijke impact op het landschap, meer in
het bijzonder op de lijn- en puntvormige elementen, waar de wilg, gastheer van
deze ziekte, een niet onaanzienlijk deel van uitmaakt. Zij staat in voor grote
verliezen, niet alleen bij de bestaande wilgenpopulatie, maar ook bij de aanplanting van jonge bomen. De ziekte heeft vooral de twee laatste jaren een sterke uitbreiding genomen, waarbij soms ganse knotwilgen rijen zijn afgestorven.
Door Erwinia salicis aangetaste wilgen vertonen verwelkte, verdroogde en bruin
gekleurde bladeren en een waterachtige, doorzichtige, bruine kleur van het
hout. Watermerkziekte op wilgen komt in Noord-West Europa voor in Duitsland, Engeland, Nederland, België en Frankrijk.
Binnen het veredelingsprogramma van wilg wordt daarom bijzonder veel aandacht besteed aan de selectie van resistente wilgen. Het niet beschikbaar zijn
van autochtone wilgen in onze handelskwekerijen, het onverantwoord aanplanten van buitenlandse klonen die gevoelig zijn aan de watermerkziekte en voornamelijk de ongunstige kiemingsvoorwaarden van natuurlijke verjonging benadrukken de noodzaak van dit onderzoek.
In het kader van dit onderzoek wordt sinds 1996 samengewerkt met U.G. (Labo
voor microbiologie, Prof. 1. Swings) voor de ontwikkeling van een snelle deteetieen identificatiemethode (= peR-methode) voor Erwinia salicis. Deze methode
moet in de toekomst toelaten lage concentraties van latent aanwezige Erwinia
salicis bacteriën op te sporen. Hiertoe is het noodzakelijk een voor NoordwestEuropa representatieve basiscollectie van Erwinia salicis op te bouwen.

Stammenseleetie van vertegenwoordigers van Erwinia salicis
Aan het IBW wordt sinds 1983 gewerkt aan de uitbouw van een basiscollectie
van stammen van Erwinia salicis.
Een eerste collectie bestaat uit 55 stammen, door verschillende onderzoekers
geïsoleerd uit natuurlijk geïnfecteerde bomen gedurende de periode 1940 - 1984Deze stammen zijn afkomstig uit bacteriecollecties in Nederland, Frankrijk en
Engeland, aangevuld met Belgische stammen verzameld door het IBW.
Een eerste screening van deze stammen voor virulentie/aggressiviteit, via kunstmatige infecties op de gevoelige kloon S.alba 'Lichtenvoorde', bracht aan het
licht dat tussen de verschillende stammen van E.salicis verschillen in agressiviBOSBOUW
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teit voorkomen. Eén zeer aggressieve stam werd geselecteerd die momenteel
gebruikt wordt binnen het selectie en veredelingsprogramma voor selectie van
resistente klonen.
In 1995 en 1996 werd de basiscollectie aangevuld met resp. 12 en 7 nieuwe
Belgische isolaten.
Deze 19 Belgische stammen werden getest voor hun pathogeniciteit via de
hypersensibiliteitsreactie (HR) op tabaksplanten. 8 stammen gaven een positieve
reactie, de overige stammen waren negatiefJn 1997 zullen de 55 stammen geïsoleerd tussen 1940 en 1984 op dezelfde wijze getest worden voor HR-reactie.
De genetische identiteit van alle stammen zal vervolgens bestudeerd worden via
AFLP. Genetisch verschillend stammen zullen nadien ingezet worden in kunstmatige infectieproeven teneinde een correlatie te vinden tussen de aggressiviteit
enlof virulentie enerzijds en de genetische fingerprint van de stam anderzijds.
1. 2. 8. Bijdrage van de biotechnologie t~t het veredelingsonderwek van populier
(IBw/311995 en IBW/3ft996)
Algemene doelstellingen
Dit project kadert in de meerjarenprogrammatie van het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer i.v.m. de ondersteuning van haar statutaire opdracht
"Selectie en veredeling" en "Genetica". Het onderzoek werd in 1994 als pilootproject opgestart. Op basis van de eerste resultaten werd een 5-jaren-programmatie opgesteld
Gedurende de eerste twee jaar van het 5-jaren-plan werden volgende doelstellingen voorop gesteld:
• de identificatie van merkers geassocieerd met ziekteresistentie bij populier,
• het opstellen van genoomkaarten van populier en integratie van de geïdentificeerde merkers,
• identificatie van populierenklonen via specifieke merkers,
• studie van fylogenetische verwantschappen tussen verschillende populusspecies.
De klemtonen liggen voornamelijk op de detectie van moleculaire merkers die
gekoppeld zijn met loci die resistentie verlenen tegen de meest economisch
relevante ziekten bij populier met name de roestziekte veroorzaakt door
Melampsora larici-populina en Melampsora allii-populina en bacteriekanker veroorzaakt door Xanthomonas populi.
Wetenschappelijke activiteiten

Identificatie van moleculaire merkers bij populier
Moleculaire merkers of (meer specifiek) DNA-merkers zijn DNA-fragmenten die
kunnen gebruikt worden om een bepaalde erfelijke eigenschap te volgen in
opeenvolgende generaties of om een individu te karakteriseren. De mogelijkheid om moleculaire merkers te identificeren die gekoppeld zijn aan interessante
eigenschappen is van belang voor de veredeling. Het aantrekkelijke van de DNAmerker-technologie is dat reeds zeer vroeg in het ontwikkelingsstadium van de
plant waarnemingen kunnen uitgevoerd worden om vervolgens genotypen,

SELECTIE" VEREDELING

49

BOSBOUW

interessant voor de veredeling, te selecteren. Hierdoor kan de selectiecydus
sterk verkort worden. Het opsporen van merkers vraagt echter heel wat voorbereidende analysen zoals het maken van specifieke kruisingen, een uitgebreide
analyse van het (resistentie)gedrag en van het genoom van de nakomelingen
van specifieke kruisingen en hun ouders, een gedetailleerde statistische verwerking van de gegevens.
Om bepaalde kenmerken in een populatie te bestuderen zijn brede, segregerende, heterogene populaties nodig. De gevoeligheid t.o.v. roest- en bacteriekanker
werd geobserveerd op een lOo-tal nakomelingen van de kruisingen P. deltoides
s. 9-2 X P. nigra 'Ghoy' (87.001) en P. deltoides s. 9-2 X P. trichocarpa v24 (87.002).
De techniek die gebruikt wordt voor het opsporen van merkers is de AFLP
(Amplified Fragment Length Polymorfism) (Zabeau en Vos, 1992). Voor het
opsporen van merkers voor vertikale resistentie volstaat het een Bulked
Segregant Analyse (Michelmore et al, 1991) en een koppelingsanalyse uit te voeren. Dit houdt in dat DNA bereidt wordt van alle op ziektegevoeligheid onderzochte zaailingen, en dat twee DNA 'pools' worden gemaakt: één bevat de DNA
stalen bereid uit de gevoelige planten, één bevat de DNA stalen bereid uit de
resistente planten. De bedoeling is een DNA fragment te identificeren, d.m.v. de
polymerase kettingreactie (peR) dat aanwezig is in de pool van DNA stalen van
de resistente, maar niet in die van de gevoelige planten. Om de graad van koppeling met het resistentie locus te bepalen, wordt vervolgens de amplificeerbaarheid van dit DNA fragment getest in alle individuele DNA-stalen. Op deze
manier werden AFLP-merkers geïdentifice~rd die enkel aanwezig zijn in de roestresistente moederboom 's. 9-2' en in alle roestresistente nakomelingen en niet
in de gevoelige 'Ghoy' en de sensitieve nakomelingen. Deze merkers zijn gekoppeld aan het gen dat de resistentie bepaald t.O.V. de pathogeen M larici-populina
(ras El' E2 en E3)' Deze resistentie is monogenetisch bepaald. De dichtste merkers bevinden zich op een afstand van 0.8 cM van het resistentiegen. Om de
resistentie van kwantitatieve kenmerken te ontrafelen (eigenschappen bepaald
door meerdere genen of Quantitative Trait Loci (QTL's» dienen genoomkaarten aangelegd te worden. Vijf QTL'S voor horizontale resistentie tegen de pathogeen verantwoordelijk voor bacteriekanker (Xanthomonas popult) werden
geïdentificeerd in P. nigra en drie in P. trichocarpa. Het is voorlopig nog niet
geweten of QTL'S overeenkomen qua localisatie op het gennoom bij P. nigra en

P. trichocarpa.

Het opstellerl van gerlOomkaarten van populier en integratie van de geïdentificeerde
merkers
Genoomkaarten dienen opgesteld te worden indien men kwantitatieve kenmerken (QTL's) wil ontrafelen, m.a.w. indien men inzicht wil verkrijgen in de localisatie van verschillende genen op de chromosomen. Genoomkaarten geven ook
een idee over de frequentie waarmee bepaalde kenmerken gezamelijk worden
overgedragen op de nakomelingen. Deze kaarten worden eveneens geconstrueerd met AFLP volgens de pseudotestcross stategie. Dit wil zeggen dat enkel
AFLP-merkers worden gescoord die heterozygoot zijn in één van de ouders en
afwezig in de andere. Deze merkers worden in een matrix ingevoerd en bewerkt
door een softwareprogramma dat de kaart opstelt (GPRI ofMapmaker). Dit
resulteert in een genoomkaart voor elk van de ouders. Voor beide families
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87.001 en 87.002 werden voor alle individuen 40 primercombinaties uitgetest.
Dit resulteerde in genoomkaarten met 192 merkers voor P. de1toides 5.9-2, 176
voor P. nigra 'Ghoy' en 180 voor P. trichocarpa V24 De merkers zijn gegroepeerd
in linkage groepen nl. 25linkage groepen voor P. de1toides, 31 voor P. nigra en
27 voor P. trichocarpa. Populier heeft 19 chromosomen, dus het aantallinkage
groepen dient verkleind te worden tot 19 door additionele informatieve AFLPmerkers op te sporen. Eens de genoomkaarten afgewerkt zijn, kan begonnen
worden met het localiseren van genen verantwoordelijk voor interessante
eigenschappen op de chromosomen.

Identificatie van poplIlierenklonen via specifieke merkers
Verschillende klonen zijn moeilijk morfologisch te identificeren. Aan de hand
van de AFLP-techniek kunnen vingerafdrukken (fingerprints) gemaakt worden
die karakteristiek zijn voor een specifieke kloon. Deze patronen kunnen de
identiteit van klonen ontegensprekelijk aantonen. Verschillende AFLP-fingerprints werden gemaakt van acht klonen die in een laatste evaluatiestadium zitten en waarvan er mogelijk binnenkort op de markt zullen gebracht worden.

Phylogenetische analyse
Moleculaire DNA-merkers maken het mogelijk om de verwantschap tussen
plantensoorten te vergelijken op genetisch niveau. Het resultaat kan weergegeven worden in een dencirogram waarin verwante genotypen gegroepeerd worden. Een dergelijk dendrogram werd opgesteld voon20 klonen van verschillende species uit verschillende taxonomische secties nl. P. nigra. P. deltoides. P. tri-

chocarpa, P. wisliznsi. P. fremontii, P. lallrifolia, P. alba, P. lasiocarpa, P. ciliatia, P.
balsamifera, P. ma.ximowiczi~ P. szechuanica, P. yunnanensis. P. angllstifolia, P.
tremula. P. tremeloidesen P. davidiana. Tevens werd een verwantschapsanalyse
uitgevoerd voor P. nigra cv !talica.
1. 3. Selectie en veredeling van naaldboomsoorten
1. 3. 1. Nakomelingschapstesten
De nakomelingschapstesten voor naaldboomsoorten doelen op het achterhalen
van de general combining ability (GCA) van de klonen opgenomen in de bestaande en reeds produktieve zaadboomgaarden. De GCA is een uitdrukking voor de
mate waarin de half-sib offspring van een bepaalde kloon voor een bepaald
kenmerk in positieve of negatieve zin afwijkt van de globale afstamming van de
zaadtuin.
Gewone den
De zaadboomgaard 502Ba van Gewone den (PinlIs sylvestris L.) te Groenendaal
werd aangelegd in 1958 (1.5 ha) en 1976 (0.7 ha). De basis was de selectie in 1950
van 25 plus-bomen, gesitueerd in de herkomstgebieden 111 (Laag Maasplateau)
en lI2 (Ardennen). De eerste kegels werden geoogst in 1969. Sindsdien ging de
opbrengst in stijgende lijn, waarbij heden de produktiviteit zich blijkt te stabiliseren bij 40 kg zuiver zaad per jaar (i.e. 18 kg/ha).
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Tot onderlinge vergelijking van de intrinsieke kwaliteit van de 25 klonen werd:
i. vanaf 1990, bij elke jaarlijkse oogst, de opbrengst en grootte van de kegels,
de opbrengst aan zuiver zaad en het zaadgewicht en -kieming bepaald;
u. in de proefkwekerij de opkomst en de hoogtegroei van de zaailingen geobserveerd per half-sib familie;
lll. in 1994 overgegaan tot het aanleggen van permanente, vergelijkende proefvlakken (Tab. 16).
GEMEENTE

PLAATSNAAM

OPP. (HA)

PLANTSOEN

TYPE

Ravels
Ravels

Hoge Vijvers - p. 62
Hoge Vijvers - p. 88

2.10
0.95

Z2V2
Z2V2

Blokkenproef (4 herh.)
Blokkenproef (2 herh.)

16. Proefvlakken met half-sib afstamming van de zaadboomgaard S02Ba van
Gew071e den.

TABEL

Een bijkomende verrechtvaardiging van dit onderzoek werd in 1996 geleverd
door de berichten van de buitendiensten van de Afdeling Bos en Groen over de
problemen die worden ervaren met jonge aanplantingen van Gewone den, herkomst Groenendaal en die zich vooral situeren op het vlak van een algemeen
slechte boomvorm. Deze toestand is onrustbarend aangezien de zaadboomgaard 502Ba, door verhandeling van de zaden naar de domaniale en privaat
kwekerijen toe, nog steeds de voornaamste bron vormt voor (her)bebossingen
met Gewone den. Immers, in tegenstelling tot de erkende zaadbestanden is de
oogst relatief gemakkelijk en is zaad elk jaar in voldoende mate beschikbaar
zijn.
De oorzaak kan mogelijkerwijs worden opgespoord door het testen en onderling vergelijken van de half-sib families van de zaadtuin. Zodoende kan worden
nagegaan of de waargenomen problemen al dan niet toe te schrijven zijn aan
één of meerdere families.
In 1995 en 1996:
• werd geoogst binnen de zaadgaard 502Ba met bepaling van voormelde kegelen zaadkenmerken per moederboom;
• werden beide proefvlakken te RaveIs (Tab. 16) opgemeten naar hoogtegroei.
Hybride lork
Het onderzoek richt zich op twee zaadboomgaarden:
• de zaadtuin 506DE te Halle, opgebouwd uit een intieme menging van 15 klonen van zowel Europese als Japanse lork;
• de zaadtuin van tweede generatie te Groenendaal, opgebouwd uit 43 juveniele klonen van Hybride lork.
Naast het bepalen van de GCA van de diverse klonen, wordt nagegaan in hoeverre de F2-offspring een depressie naar hoogtegroei en vorm vertoont in vergelijking met de afstamming van de Fl-zaadtuin. Blijkt deze vermeende depressie
afwezig, dan kan Hybride lork opgewaardeerd worden tot volwaardige bosboomsoort, gezien de mogelijkheid tot natuurlijke verjonging van goede kwaliteit.
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De betreffende aktiviteiten in 1995 en 1996:
I.
Oogst per moederboom in beide zaadtuinen met bepaling van:
- opbrengst, kwaliteit en grootte der kegels;
- opbrengst zuiver zaad (i.e. rendement);
- kiemkracht zaad en zaadgewicht.
11. Observatie van hoogtegroei en vorm van zaailingen afkomstig van de
oogstjaren 1992 en 1993.
lll. Opname naar hoogtegroei en vorm van het permanente proefvlak te
Maaseik ('Jagersborg' - 1.9 ha), aangelegd in 1993 met Z2V2 plantsoen.
IV. Aanleg in 1996 van een gelijkaardig vergelijkend proefvlak te Brasschaat
(1.0 ha) met Z2V2 plantsoen.

1. 3. 2. Multiklonale variëteit
Hybride lork
In 1983 werd in de kwekerij van Groenendaal aangevangen met de kreatie van
een multiklonale variëteit van Hybride lork (Larix x eurolepis Henry). De
bedoeling was het op grote schaal voortbrengen van vegetatief vermeerderingsmateriaal (i.e. stekken) van streng geselecteerde en genetisch hoogwaardige infantiele klonen. Het belang van de vegetatieve vermeerdering werd vooral gezien
in het kader van de zeer lage zaadopbrengst van de zaadboomgaard 506DE te
Halle.
De bron van de infantiele klonen (i.e. zaailingen) wordt gevormd door voormelde zaadtuin, waarbinnen elk jaar, in zoverre de kegelzetting dit toelaat,
wordt geoogst per moederboom. Bij de selectie worden de zaailingen gescreend
op hybriditeit, groeikracht, vorm en uitlopen.
De multiklonale variëteit is heden opgebouwd uit:
1560rtets
- selectie 1983/84
520rtets
- selectie 1994 (screening 12.000 Z2V2)
300rtets
- selectie 1996 (screening 2.500 Z2V2)
Elke kloon is slechts vertegenwoordigd door 1 exemplaar (ortet).

Evaluatie van het bestaande klone1tpark
Het bestaande klonenpark is reeds operatief (mogelijkheid tot regelmatige
oogst van stekken), doch lijkt het aangewezen om voorafgaandelijk de intrinsieke waarde van de opgenomen klonen te achterhalen. Dit kan gebeuren door
beoordeling van volgende kenmerken bij het vegetatief nakomelingschap:
1. De bestendigheid van de aanvankelijk vastgestelde uitzonderlijke groeikracht en van het laattijdig uitlopen, hetgeen mede uitsluitsel geeft over de
genetische onderbouwen de overertbaarheid van deze kenmerken geobserveerd bij de geselecteerde z2v2-halfsibs.
2. De beworteling der stekken (i.e. stekbaarheid van de kloon).
3. De vorm, met name de graad en duur van plagiotropie.
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Volgende activiteiten werden waargenomen:
• 1995: oogst van stekken op de infantiele klonen van de selecties 1983184 en
1994 en observatie van de beworteling in het najaar;
• 1995 & 1996: observatie van de groeikracht en plagiotropie bij de stekken van
de stekcampagne 1994Minimum aantal klonen
Het opdrijven van de produktiekapaciteit mag zich niet louter beperken tot het
verhogen van het aantal ortets per kloon. De zorg voor het aanhouden van een
voldoende ruime genetische basis roept de vraag op naar het minimum aantal
op te nemen klonen.
In een poging een antwoord op deze vraag te vinden, zal volgende strategie
worden gevolgd:
i. Aanleg van proefpercelen op uiteenlopende standplaatsen met een vooropgesteld maximaal aantal klonen (250).
ii. Jaarlijkse opname van groei (hoogte, diameter, volume).
iii. Gesimuleerde ad random vermindering van het aantal klonen.
ivo Opsporen van de grens van niet-signifikantie van de interaktie standplaats/klonenmenging.
Met dit doel voor ogen, zijnde een zo snel mogelijke uitbreiding van het aantal
klonen tot 250, werd:
• in 1995 en 1996 binnen de zaadtuin 5060E geoogst per moederboom en vervolgens gezaaid (bron voor latere selectie);
• in 1996 30 infantiele Z2V2 geselecteerd (cf. supra).

1. 4. Behoud van autochtone bomen en struiken
Situering
Het aantal inheemse bomen en struiksoorten staat in ons land sterk in de verdrukking. Van de ongeveer 80 inheemse houtige soorten in Vlaanderen, blijken
er 34 zeldzaam tot vrij zeldzaam te zijn. Sommige soorten zijn nagenoeg volledig verdwenen (o.a. Koraalmeidoorn), andere zijn regionaal verdwenen of er
bestaan vermoedelijk nog enkel relictpopulaties of -individuen (o.a. Zwarte
populier, Wilde appel). De voornaamste oorzaken van het verdwijnen van populaties en de genetische verarming van inheemse houtachtige gewassen zijn
funktieveranderingen van het landschap (schaalvergrotingen, ruilverkaveling,
stads- en dorpsuitbreiding, wegenaanleg, ontbossingen) en het daarmee samengaand verdwijnen van standplaatsen. Om het behoud van inheemse bomen en
struiken veilig te stellen, worden dan ook vele boom- en haagplantacties uitgevoerd. Het plant- en zaadgoed van inheemse soorten, dat in bebossingen en
andere plantacties aangewend wordt, is echter vaak afkomstig uit Oost-Europa,
de Balkan of andere gebieden waar de zaadwinning goedkoper is. Op deze
manier wordt er massaal exotisch genenmateriaal ingebracht, van weliswaar
inheemse soorten. Wat de impact is van dit exotisch materiaal op zowel de
genetische diversiteit van lokale populaties van deze soorten, alsook op het
planten- en dierenleven dat samenhangt met deze soorten, is nog onbekend.
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Het behoud van inheems genenmateriaal geniet de laatste jaren, zowel nationaal als internationaal, meer en meer aandacht. De internationale politieke
erkenning van het probleem blijkt o.m. uit resolutie nr. 2 opgesteld tijdens de
Ministeriële Conferentie te Straatsburg (1990) omtrent de bescherming van het
genenkapitaal van bosbomen. Deze werd aangevuld door nieuwe initiatieven
tijdens de Ministeriële Conferentie van Helsinki (1993). Zorg voor de biodiversiteit van inheemse bomen en struiken is niet alleen een kwestie van het behoud
van de genetische diversiteit die ons nog rest, maar ook een kwestie van kansen
bieden voor de ontwikkeling van genetische diversiteit om sterk te staan voor
de toekomst.
Voor men kan overgaan tot bescherming en behoud van de genetische variabiliteit van een soort is het noodzakelijk inzicht te krijgen i.v.m. de huidige structuur van de populatie. De beschikbare kennis omtrent de genetische variatie en
populatiestructuur van de meeste inheemse bomen en struiken is bijzonder
klein zoniet onbestaande. Hieruit blijkt de noodzaak het onderzoek naar de
genetische variatie binnen inheemse soorten aan te vatten resp. verder te zetten,
zowel met klassieke als moderne methoden.
Doelstellingen
De algemene doelstelling van dit onderzoek is het behoud van autochtone
houtige gewassen, met inbegrip van hun genetische diversiteit en hun standplaatsen.
Deze doelstelling zal in verschillende deeldoelstellingen worden nagestreefd:
• inventarisatie en standplaatskarakterisatie van oorspronkelijk inheemse
houtige gewassen,
• voorkomen en soortspecifieke zeldzaamheid van deze soorten achterhalen,
• onderzoek naar de nog aanwezige genetische diversiteit van de oorspronkelijk inheemse populaties en relicten,
• aanbevelingen betreffende beheer van deze soorten naar het beleid toe formuleren.
Een bijkomende doelstelling was het polsen naar het maatschappelijk draagvlak
van deze problematiek.
Wetenschappelijke activiteiten

Gevalstudies: Wilde appel, Mispel en olm
Om vermoedelijk autochtone populaties op te sporen, werden volgende stappen ondernomen:
• rondvraag binnen de afdelingen Bos en Groen en Natuur,
• oproep in de Boskrant en in de tijdschriften van Wielewaal en
Natuurreservaten,
• raadpleging van bestaande databanken (Monumenten en landschappen
Oost-Vlaanderen en FLO.WER).
Er kwamen veel reacties binnen zowel op de rondvraag als op de gepubliceerde
oproepen. In totaal werden meer dan 200 standplaatsen gemeld van vermoedelijk autochtone populaties of exemplaren van de gezochte soorten. De reacties
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werden gebundeld in een databank, deze ligt ter inzage op het Instituut. Uit de
vele reacties bleek dat de problematiek velen bezighoudt en dat de vraag naar
autochtoon plantsoen groot is.
Op basis van standplaatsgegevens en kaartmateriaal werden prioritaire gebieden aangeduid die later bezocht werden. Op terrein werden de coördinaten van
de standplaats opgemeten met GPS, stekmateriaal meegenomen, de aanwezigheid van bloemen of vruchten genoteerd evenals het al dan niet voorkomen van
oude bosindicatoren, herbariummateriaal verzameld en dia's of foto's genomen. Op de proefkwekerij van het Instituut werd vervolgens geëxperimenteerd
met de verschillende vermeerderingsmethodes van de drie soorten.
In het kader van het Europees project "Coordination for conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources of European Elms
(RESGEN CT 96-78)" werd gestart met de uitbouw van een genenbank van
autochtone olmen en werden de eerste kunstmatige kruisingen met olm uitgevoerd.
Bij de inzameling van olmen werd voornamelijk gewerkt met groenstekken. In
de toekomst zal een genetische karakterisatie plaatsvinden van de olmencollectie. Hiervoor werd in 1995 de AFLP-techniek met succes uitgeprobeerd op olm.
DNA-fingerprints kunnen ons informatie verschaffen over de genetische variabiliteit en opbouw van verschillende olmenpopulaties.
De kunstmatige kruisingen hadden tot doel nakomelingen te produceren die
bruikbaar zijn voor het opsporen van resistentiemerkers t.O.V. de veroorzaker
van de olmenziekte m.n. Ophiostoma novo-u/mi. De kruisingen Ulmus japonica
x Ulmus x hollandica 'be/gica' en U/mus pumila x Ulmus x hollandica 'belgica'
brachten respectievelijk 94 en 16 zaailingen op. Er wordt verwacht dat in het
nakomelingschap zowel zeer gevoelige als relatief zeer resistente individuen zullen aanwezig zijn. Deze variatie kan in de toekomst aangewend worden voor
het opsporen van resistentiemerkers.
De resultaten van deze drie gevalstudies en een studie van de problematiek van
het behoud van autochtone bomen en struiken zullen samengebracht worden
in een nummer van de Mededelingen van het IBW: "Behoud van autochtone
bomen en struiken: een verkenning", 1998/t.

2.

Andere aktiviteiten en adviezen
Verkoop zaden bosboomsoorten
Een bijkomende opdracht van het IBW ligt in het markten en publiekelijk ter
beschikking stellen van bosboomzaden van gekende en gewaarborgde oorsprong.
Deze taak omvat:
• het permanent stockbeheer;
• het volledige bereidingsproces van geoogste zaden afkomstig uit zaadboomgaarden en/of erkende zaadbestanden;
• de invoer van zaad uit het buitenland;
• de commercialisering;
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•
•
•
•

de verzending naar binnen- en buitenland;
het aanvragen van de vereiste keuringen en analyses;
het afleveren van de herkomstcertificaten;
advies verlening aangaande bereiding en bewaring van zuiver zaad.

Ook in 1995 en 1996 werd voorzien in de organisatie van en de kontrole op
voornoemde aktiviteiten, en werd respektievelijk 83 kg (35 % inlands zaad) en
94 kg (27 % inlands zaad) gemarkt (Tab. 17).
1995

1996

17·15
12.00
7.85
29·20
7·00
3·50
0·75
0.85
1.60
0.25
3·10

13·10
12.05
4-75
40.05
15·25
4·00
1.15
1.35
0·35

BOOMSOORT

Abies grandis
Abies procera
Larix x eurolepis
Picea sitehensis
Pinus nigra cv 'Koekelare'
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesü
Sequoiadendron giganteum
Thuja plicata
Tsuga heterophylla
TABEL 17.

2.10

Zaadsoorten en -hoeveelheden (kg) verkocht bij het IBW.

Verkoop stekmateriaal populier
PRIMO

GAVER

1995
1996

OGY
GIBECQ

GHOY

o

26435

4000

o

19200

11900

TABEL

o
o

UNAL
ISIERES

2000

2300

1200

1400

BOELARE
BEAUPRE

o
o

COL-RIVER

HUNNEGEM

TRICHOBEL

RASPAL/E

34000

50215

0

o

32550

20450

0

o

o
o

TOTAAL

o
o

118950

86700

18. Aantal verkochte stekken per kloon in 1995 en 1996.

Andere activiteiten en adviezen

Het bilateraal samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en het Hungarian
Research Institute te Budapest (1996-1998).
In 1996 werden volgende onderzoeksopdrachten uitgevoerd:
• De opleiding van een Hongaarse onderzoeker aan het IBW in het domein
van pathologie van populier. Een 3-maanden training van een Hongaarse
pathologe heeft plaatsgevonden in de periode augustus-oktober 1996. Dit zal
worden verdergezet in 1997.
• De uitbouw van een laboratorium voor fytopathologie aan het Hongaarse
instituut
• Waarnemen van het vice-voorzitterschap van de werkgroep 'pathologie' van
de Internationale Popu1ierencommissie, FAO.
• Inventarisatie van de voornaamste pathogenen van populier in Hongarije.
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3.

Opmaken van het 'Report of the Belgian Poplar Commission, Period 19921995' voor FAO - International Poplar Commission, Rome.
Opleiden en begeleiden van student 'bosboompathologie' van de Universiteit
van Turijn, Italië in het kader van een Erasmusbeurs,april-juni 1995.
In het kader van aanvragen voor subsidies 'bebossen van landbouwgrond
(BvR26.o6.96)',werden adviezen gegeven aan de afdeling Bos en Groen
betreffende het aanplanten van Schietwilg, Kraakwilg en Bindwilg.
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International Symposium on 'analyzing pathogen and pest populations in poplar and Ivil1ow'.,
september 1996.
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Standplaatsonderzoek

Algemene doelstellingen

1 De Vos, B. 1995.

Het standplaatsonderzoek aan het
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Naar een invulling
van de opdracht op
middellange en lange
termijn.
Conceptvoorstel.
IBW.23 p.

De standplaats kan worden gedefinieerd als het ruimtelijk kader waarbinnen de
ecologische processen van het bosecosysteem zich afspelen. Dit ruimtelijk kader
heeft vier dimensies, waaronder de locatie (standplaats) enerzijds, vastgelegd
binnen haar 3 dimensies en de factor tijd anderzijds. De standplaats bestaat
essentieel uit abiotische en biotische kompartimenten waartussen talloze wisselwerkingen en processen optreden. De studie van deze processen, hun onderlinge samenhang en hun spatiale en temporele determinatie en variatie vormen de
algemene doelstelling van het standplaatsonderzoek.
Vermits het standplaatsonderzoek derhalve een zeer ruim onderzoeksdomein
omvat wordt in studieprojecten het onderzoeksdomein vaak beperkt naar kompartiment (bvb studie bosbodem), naar type bosecosysteem (bvb monoklonaal
populierenbestand) of naar proces (abiotisch: bvb hydrologische cyclus ofbiotisch: bvb groei en biomassaproductie bomen).
In november 1995 werd de invulling van de opdracht standplaatsonderzoek op
middellange en lange termijn uitgewerkt 1. In deze nota wordt een actieprogramma met 15 actiepunten beschreven, alsook een richtinggevende planning
ontwikkeld met prioriteiten voor de komende 10 jaar.
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1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Standplaatsonderzoek populier
1. 1. 1. Productietabellen van de klonen 'Beaupré' en 'Ghoy'
Het onderzoek in de proefVlakken was in de voorbije onderzoeksperiode vooral
gericht op de opbrengstmogelijkheden van de klonen 'Beaupré' en 'Ghoy'. Deze
klonen vertegenwoordigen respectievelijk 30 à 35 en 20 à 25 % van de totale
hoeveelheid populierenplantsoen die door de boomkwekers werden aangeboden voor controle in de periode 1986 - 1994- Dit betekent dat 50 à 60 % van alle
populieren die zullen gekapt worden tussen het jaar 2000 en 2020 tot die 2 klonen behoren. Daarom leek het wenselijk voor deze klonen verfijnde productietabellen te construeren, die gebaseerd zijn op meer proefVlakken en meer
metingen dan de vorige uitgave van 1990.
Voor de kloon 'Beaupré' werd gewerkt met de groeigegevens van 3 monoklonale
plantingen en van 6 polyklonale plantingen, waar de kloon voorkomt in menging
met de overige Interamerikaanse Unal-klonen.
Van de kloon 'Ghoy' waren 23 monoklonale plantingen ter beschikking. Al deze
plantingen hebben een plantverband van 8 x 8 m of een stamtal van 156 bomen
per ha.
In de aanplantingen zijn proefVlakken aangeduid die voldoen aan vooropgestelde homogeniteitscriteria van groei, bodem, vegetatie en reliëf.
Tabel 1 biedt een overzicht van de variatie tussen de proefVlakken.
KLOON

LEEFTIJD

TEXTUUR

(IN JAREN)

Ghoy

15 - 25

Beaupré

17 - 23

van zeer zware klei
tot lichte zandleem
van klei tot zand

HOOGSTE

LAAGSTE

GRONDWATER

GRONDWATER

STAND (IN CM)

STAND (IN CM)

0-80

50 - >300

0-80

42 - 150

Variatie in leeftijd, textuur, hoogste en laagste grondwaterstand van de
proefvlakken, gebniikt voor het opstellen van de produetietabellen.

TABEL 1.

De evolutie van de omtrekgroei is in deze proefVlakken jaarlijks bijgehouden,
vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Op basis van de omtrekgegevens zijn binnen elk proefVlak 5 modelbomen met
gemiddeld grondvlak aangeduid. De totale hoogte, de hoogtegroei en het stamvolume worden optisch gemeten met de Telerelascoop van Bitterlich. Deze
metingen zijn in elk proefVlak tweemaal uitgevoerd, met een interval van 3 à
6 jaar.
De methode voor de constructie van de opbrengsttabellen is gebaseerd op het
model van Faber en Tiemens (1975). Nochtans werden enkele ingrijpende aanpassingen doorgevoerd om een betere voorspelling van de jeugdgroei mogelijk
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te maken. Door de uitgebreidheid van de dataset was het ook mogelijk om voor
het model kloonspecifieke parameters te berekenen.
Volgende tabel illustreert de productiemogelijkheden van beide klonen afgeleid
uit de geconstrueerde tabellen, op standplaatsen met uiteenlopende site-indici.
Als kapbaarheidsmoment wordt klassiek het bereiken van een bestandsgrondvlak van 40 m' of een leeftijd van maximaal 26 jaar aangenomen. Het machinepark voor het vervaardigen van fineer is tegenwoordig ingesteld op het afrollen
van stammen met een omtrek van 150 cm. We zien dat op de beste standplaatsen 'Ghoy' deze maat reeds bereikt op 20 jaar en 'Beaupré' zelfs op 16 jaar.
KLOON
Ghoy

SITET
INDEX (JAREN)
42
46
50

Beaupré

40
44
48
52
56

H
(M)

C
(CM)

V
(M 3 )

VWl0

(M 2 )

(M 3)

T
IVM
(M 3) (M 3/HA.1R) 150 CM

26
26
26

32·3
35·4
38·5

151
160
168

28.26
31.93
35·29

329
412
503

325
407
497

263
343
430

12·7
15·9
19·3

26
23
20

26
26
26

32.6

155
167
177
181
180

29·95
34-57
38.81
40.60
40.17

358
454
557
606
596

353
449
551
600
591

29 2
387
487
535
526

13·8
17·5
21.4
25·2
28.4

24
21
19
17
16

24
21

35·9
39·1
40·7
40·5

G

VW30

TABEL 2. Productiemogelijkheden van 'Ghoy' en 'Beaupré'.

r= leeftijd vanafstek, T 150 cm=1eeftijd vanafstek waarop een omtrek van 150 cm
bereikt wordt, H=hoogte ill m, c= omtrek in cm, G=bestandsgrondvlak ill m', v=spilvolume per ha in ml, vWlO=werkholltvolllme bij aftopdial1leter 10 cm per ha in mI,
VW30=werkholltvolume bij aftopdial1leter 30 cm per ha in 11~, iVI1l=gemiddelde
jaarlijkse spilvolumeaallwas per ha in n~.
1. 1. 2. De groei van de te commercialiseren klonen
Op de Internationale Populierencommissie te Zaragossa (september 1992) werden 8 nieuwe klonen ter commercialisatie voorgesteld. Toen in 1995 een nieuw
roestras de kop opstak, bleken slechts 2 selecties resistent. Het zijn beide Interamerikaanse kruisingen, die voor bescherming van het Europees kwekersrecht
werden aangemeld, onder de naam 'Hoogvorst' (69.038/6) en 'Hazendans'
(69.039/4).

Beide klonen zijn aangeplant in polyklonale plantingen volgens het one-treeplot design.
Jaarlijks wordt de omtrek gemeten, waarna aan de hand van het gemiddelde
grondvlak in elk bestand modelbomen zijn aangeduid. Door middel van de
Telerelascoop van Bitterlich is in de winter '95-'96 de hoogte en het volume
opgemeten (tabel 3). Waar een referentiekloon aanwezig was, is die in de meetcampagne opgenomen. Elke standplaats is gekarakteriseerd door zijn bodemserie, dit geeft een beeld van de spreiding naar bodemeigenschappen.
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PLANTING

BODEMSERIE

KLOON

Grimminge

Ada

Overboelare

Lep

Heverlee

Ldp

Holsbeek 3
Holsbeek I

Lec
Eep - Afe

Lille

lep - Pfp

Hoogvorst
Hazendans
Beaupré
Hoogvorst
Hazendans
Hoogvorst
Hazendans
Trichobel
Hoogvorst
Hoogvorst
Hazendans
Trichobel
Hoogvorst
Hazendans

AANTAL
LEEFTIJD
GEMETEN
VANAF
PLANTING BOMEN
16
16
16
16
16
18
18
18
17
17
17
17
18
18

3
3
3
5
5
7
7
4
3
5
5
5
6
7

GEMID.
OMTREK
(CM)

GEMID.
HOOGTE
(M)

GEMID.
VOLUME
(M 3)

156
143
148
156
13 2
205
166
152
180
184
157
148
186
152

32.6
31.5
32.8
33·0
30·4
38.4
34·6
35·7
36.5
33·3
30·7
32·9
31.8
27·8

2·4
1·9
2·3
2·3
1-4
4-1
2·7
2.6
3. 2
3·0
2.1
2·3
3·0
1.8

TABEL 3. Groeimogelijkheden van 'Hoogvorst' en 'Hazendans' op zes standplaatsen.

1. 1. 3. Poplars for farmers.
In oktober 1994 ging het E.U. AAIR project 'Poplars for Farmers' van start, waarin het IBW actief is samen met 6 andere Europese partners (Ierland, 2 in het
Verenigd Koninkrijk. Frankrijk, Italië en Spanje).
Het kader waarin dit project is ontstaan, is de E.u.-verordening 2080/92 die
steun voorziet aan diegene die landbouwgrond uit productie neemt en bebost.
Het doel van het project is het uitbouwen van een bio-economisch beslissingsmodel. Dit moet de landbouwer toelaten, aan de hand van eenvoudig vast te
stellen standplaatsfactoren, de optie van bebossen met populier te evalueren.
Om dit doel te bereiken werd volgende onderzoeksstrategie opgesteld:
Enerzijds wordt de rentabiliteit van landbouwteelten op landbouwgronden. die
geschikt zijn voor populierenteelt, beschouwd. Dit vereist een inventarisatie van
de gronden die voor braaklegging in aanmerking komen en de schatting van
hun productiviteit en financieel rendement.
Anderzijds wordt de rentabiliteit van populierenteelt op landbouwgronden
bestudeerd. Dit wordt gerealiseerd door het onderzoek naar de productiviteit
van reeds bestaande aanplantingen verspreid over Europa.
Ook een intensieve studie van het waterverbruik door een populierenaanplanting aan de hand van de waterbalans behoort tot dit luik.
Het geheel van deze gegevens biedt de mogelijkheid een groeimodel op te stellen.
In dit groeimodel zijn een reeks parameters opgenomen die de standplaats
specificeren en de groei zullen bepalen. De totaliteit van deze standplaatsfactoren bepalen de boniteit of site-index van de standplaats.
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Verscheidene van deze parameters zijn gemakkelijk te bepalen. Aldus kan men
een reeks van eenvoudig vast te stellen standplaatsfactoren selecteren, om de
geschiktheid van een landbouwgrond voor populierenteelt in te schatten.
Het opgebouwde groeimodel van populier laat ook toe simulaties te verrichten
die het effect van bijvoorbeeld bemesting, drainage, irrigatie en variërende
plantafstanden duidelijk maken.
Het samenbrengen van de biologische en economische informatie resulteert in
een bio-economisch model.

1. 1. 3. 1. Standplaatsfactoren voor populier
In elk deelnemend land werden een aantal populierenaanplantingen (België:
34) (tabel 4) geselecteerd, waarvan de standplaatsgegevens verzameld werden
volgens een vooraf bepaald protocol (IRPI Task 5). Het betreft geografische,
cultuurtechnische, klimatologische en bodemkundige gegevens, alsook groeigegevens zoals diameter en hoogte.
KLOON

PLAATS

Ghoy

Berlare
Ellignies Ste. Anne
Florival
Hainin
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Roborst
Tongeren
Berlare
Berlare
Blicquy
Deux-acres
florival
Overboelare
Vezon
Wilsele
Hainin
Balegem
Everberg
Hainin
Herselt
Holsbeek
Overboelare

Gaver

Beaupré

Beaupré+Boelare

PLANTJAAR

AANTALPROEFVLAKKEN

1974
1970
1971
1973
1973
1974
1971
1974
1972
1971
1974
1969
1967
1971
1967
1974
1974
1973
1984
1973
1973
1975
1974
1973

2
2
2
2
2
2
2
2
1

2

2

,.
,.
,.
,.
,.

TABEL 4. Plantingen opgenomen in het standplaatsfactorenonderzoek.

,. : intensiefonderzoek
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Uit voorafgaand onderzoek bleek dat de belangrijkste parameters die de productiviteit van populier bepalen, deze zijn die de vochtvoorziening in de bodem
beïnvloeden, zoals de verzadigde doorlaatbaarheid, de k1ei- en leemfractie, het
gehalte organisch materiaal, het volume waterbergingsporiën.
Aangezien in de IRPI dataset bepaalde van deze belangrijke bodemfysische gegevens ontbraken en met het oog op de standaardisatie van de bodemchemische
analyses, werden in een beperkt deel van deze plantingen (België: S) meer intensieve metingen uitgevoerd (tabels). De bodemfysische analyses werden uitgevoerd
voor elke horizon van het profiel, de bodemchemische uitsluitend voor de bovenste 30 cm. De selectie is gebaseerd op de twee meest performante klonen, nl.
'Beaupré' voor het Noordelijk deel van Europa en 'Luiza Avanzo' voor het Zuiden.
METING DIKTE HORIZON

%

OMSCHRIJVING

BEWORTELING

EENHEID
CM%

klei
fijn tot middelmatig leem
grofleem
zeer fijn tot fijn zand
middelmatig tot zeer grof zand
grint
stenen
leem
zand
klei + leem
klei + fijn tot middelmatig leem
CaC03
organische stof
schijnbaar soortelijk gewicht
totaal poriën volume

0-2~

2 - 20 ~
20 - SO ~
so - 200 ~
200 - 2000~
2- S mm

>smm
2 - SO ~
SO - 2000
0- SO ~
0- 20 ~

~

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/cm 3
%

pFo
pF2.S
pF3.0

p F4. 2
drainage poriën
beschikbaar water
gemakkelijk beschikbaar water
verzadigde waterdoorlatendheid
structuur

pFo-PF2.S4
pF2.S-pF4.2
PF2.S-p F3

pH(H20)
EC
Total N
p

cm3/cm 3
cm3/cm 3
cm 3/cm 3
cm3/cm 3
cm 3/cm 3
cm 3/cm 3
cm3/cm 3
cm/dag

mS/cm
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Ca
Mg
K
TABEL

S. Intensieve metingen.
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AI deze standplaatsgegevens zullen het onderwerp uitmaken van een grondige
statistische analyse, teneinde de relevantste productiviteitspredictoren voor
populier te kunnen selecteren.

1. 1. 3. 2. Rentabiliteit van de landbouwteelt.
Voor de studie van de rentabiliteit van de landbouw kon gerekend worden op
een intense samenwerking met het Landbouweconomisch Instituut van het
Ministerie van Middenstand en Landbouw. De resultaten zijn gebaseerd op
boekhoudingen van 3 jaren (1991-1992, 1992-93, 1993-94). Uiteraard werd rekening gehouden met mogelijke toegestane subsidies.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in landbouweconomische studies, werd
in deze studie een poging gedaan om naast de variabele kosten ook de vaste
kosten in rekening te brengen. Het rendement dat enkel rekening houdt met de
variabele kosten noemt men de bruto marge; worden ook de vaste kosten in
rekening gebracht, spreekt men van nettomarge. Aldus is een objectieve vergelijking met het rendement van bebossing mogelijk te maken, waar meestal de
netto marge wordt beschouwd.
Voor de akkerbouw werden volgende gewassen beschouwd:
wintergerst (301 bedrijven),
wintertarwe (S68 bedrijven),
korrelmaïs (2S bedrijven),
suikerbieten (S03 bedrijven),
aardappelen (276 bedrijven).
Deze zijn alle gemengde bedrijven (in totaal 1213) die minstens I ha van de
betreffende teelt in cultuur hebben. Ze liggen verspreid over de belangrijkste
landbouwstreken van België: de Polders, de Zandstreek en Kempen, de
Zandleemstreek, de Leemstreek, de Condroz en Hoog-België.
Voor de veeteeltsector werden 301 bedrijven beschouwd, onderverdeeld in
melkkoebedrijven, vleeskoebedrijven en bedrijven met zowel melkkoeien als
vleeskoeien. Geografisch worden Laag- en Midden-België en Hoog-België
onderscheiden. Onderstaande tabel geeft een idee over het aantal en de grootteorde van de bedrijven.
AANTAL BEDRIJVEN

BEDRIJFSTYPE

AANTAL KOEIEN

AANTAL KOEIEN

PER BEDRIJF

PER HECTARE

LAAG-. MIDDEN-

HOOG-

LAAG- MIDDEN-

HOOG-

BELGIE

BELGIE

BELGIE

BELGIE

Zoogkoeien
Melkkoeien
Zoog+melkkoeien
TABEL

12

46

61

108

80

SO

32

23

48

6. Aantal veeteeltbedrijven en

hUil

1.6
1.8
1.8

1-4
1.2
I.l

gen1iddelde grootte.

Een samenvatting van de resultaten van de analyse (in BEF/ha) is vermeld in
tabel 7 en 8.
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TEELT

STREEK

Wintertarwe

Wintergerst

Suikerbieten

Korrelmaïs

Aardappelen

VASTE

BRUTO

NETTO

STEN

KOSTEN

KOSTEN

MARGE

MARGE

80259
63621
70727
71445
64472
60083
66086

19868
20103
18460
17027
17066
17549
14439
19470
17247
16981
18678
18505
35088
362 43
38709
38294
38188
36800
26567
30630
31027
37322
52845
57389
52835
54584
32962
54717

30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536
30536

60391
435 18
52267
54118
47406
42534
51647
34603
44840
48131
39719
3253 2
78969
66144
69546
737 22
63009
62885
46281
33558
34705
18293
473748
65918
45484
4999 2
74227
128724

29855
12982
21731
23582
16870
11998
21111
4067
14304
17595
9183
1996
48433
35608
39010
43186
32473
32349
15745
3022
4169
-12244
43212
35382
14948
19456
4369 1
95188

OPBRENG- VARIABELE

LANDBOUW-

Polders
Zandstreek
Zandleemstreek
Leemstreek
Condroz
Hoog-België
Polders
Zandstreek
Zandleemstreek
Leemstreek
Condroz
Hoog-België
Polders
Zandstreek
Zandleemstreek
Leemstreek
Condroz
Hoog-België
Zandstreek
Zandleemstreek
Leemstreek
Condroz
Polders
Zandstreek
Zandleemstreek
Leemstreek
Condroz
Hoog-België

54073
62087
65112
58397
51037
114057
102387
108255
112016
101197
99685
72848
64188
65732
55615
126593
123307
98319
104576
107189
180441

7. Economische situatie van de akkerbouwbedrijven per teelt en per landbOllwstreek.

TABEL

TEELT

OPBRENG- VARIABELE

LANDBOUWSTREEK

STEN

Melkkoebedrijf Laag+Midden België 169046
Hoog-België
96 299
Vleeskoebedrijf Laag+Midden België 108670
Hoog-België
73721
Melk+vleeskoe- Laag+Midden België 140989
Hoog-België
bedrijf
74796

VASTE

BRUTO

NETTO

KOSTEN

KOSTEN

MARGE

MARGE

51683
24796
52997
28143
49529
25312

71249
47450
46981
41108
65461
40004

117363
71504
55674
45578
91461
49484

46114
24004
8693
4470
26000
9480

8. Economische situatie van de veeteeltbedrijven per bedrijfstype en per landbouwstreek.

TABEL
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De verzameling van deze gegevens van alle participerende landen van het project zal de dataset vormen voor een vergelijkende analyse met de economische
gegevens van de bebossing van landbouwgronden met populier.

1. 1. 3. 3. Rentabiliteit van bebossing van landbouwgronden met populier
Om de rentabiliteit van een populierenaanplanting te bestuderen worden aan
de kostenzijde de uitgaven opgenomen die bij een planting in normale omstandigheden aan de orde zijn: aankoop plantmateriaal en boombeschermers en de
arbeid voor planten en snoeien. Aan de opbrengstzijde horen de houtopbrengsten (de bomen worden op stam verkocht, zodat er geen veIIingskosten zijn) en
de subsidies. De studie werd gemaakt voor de klonen 'Ghoy' en 'Beaupré',
waarbij het geoogst houtvolume afgeleid werd uit de opbrengsttabellen gebaseerd op de site-index. Voor de bepaling van het subsidiebedrag wordt er van
uitgegaan dat de bebosser een landbouwer in hoofdberoep is, zodat een inkomenscompensatie verkregen wordt, doch dat geen onderbeplanting wordt aangelegd, noch dat er grotere bossen op marginale grond worden bebost.
Aangezien Vlaanderen en Wallonië een verschillende subsidieregeling kennen,
worden die afzonderlijk in tabel 9 opgenomen.
KLOON

Beaupré

Ghoy

SITE

AANLEG-

LEEFTIJD

HOUT-

SUBSIDIES

SUBSIDIES

INDEX

KOSTEN

VELLING

INKOMSTEN

VLAANDEREN

WALLONIE

40

97500

24

467725

204000

149400

44

97500

20

471700

204000

149400

48

97500

20

586975

204000

149400

52

97500

20

708875

204000

149400

56

97500

20

805600

204000

149400

42

97500

24

430625

204000

149400

46

97500

22

480975

204000

149400

50

97500

20

515425

204000

149400

TABEL 9.

Kosten en opbrengsten bij bebossing met populier.

ill

Vlaallderen en

Wallonië.
Gezien bebossen een investering is op lange termijn, waarbij de opbrengsten
slechts op het einde van de termijn kunnen opgenomen worden. moeten
bovenstaande inkomsten en opbrengsten verdisconteerd worden naar een zelfde
tijdstip om de netto tegenwoordige waarde te kennen. Pas dan is objectieve
rentabililiteitsvergelijking met landbouwaetiviteiten mogelijk.

1. 1. 3. 4. Het gedetailleerd onderzoek naar de waterhuishouding van populier
De voorbije twee jaren werd in het 'Beaupré' bestand Het Ganzenhof te Balegem
intensieve metingen verricht van de componenten van de waterbalans. Met
behulp van het model WAVE (gebruiksvriendelijke upgrade van SWATRER) zal de
waterflux in het bestand gereconstrueerd worden, zodat waterbeschikbaarheid
en evapotranspiratie voor elk moment van het groeiseizoen gekend zal zijn.
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In dezelfde periode is ook de wekelijkse omtrekgroei van 5 modelbomen gemeten. Door deze gegevens te verbinden aan de termen van de waterbalans, zal het
mogelijk zijn simulaties uit te voeren die het effect van modificaties aan de
waterbeschikbaarheid, zoals drainage of irrigatie, op de groei nagaan.
Onderstaande figuur illustreert duidelijk de invloed van de bodemvochtspanning, als resultante van de bodemvochtinhoud en de bodemfysische eigenschappen, zoals textuur en structuur, op de wekelijkse groei. Vooral de sterke
respons van de groei op de gedaalde vochtspanning (of hogere vochtbeschikbaarheid) in augustus 1996 zijn demonstratief.
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1. 2. InventarIsatieprogramma's

1. 2. 1. Bosinveotarisatievao het Vlaamse Gewest
In opdracht van de Afdeling Bos en Groen werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de RUG ter ontwikkeling van een concept voor een bosinventarisatie
in het Vlaamse Gewest. Deze studie werd afgerond in juli 1995. Het IBW had een
begeleidende inbreng via participatie in de stuurgroep en de ontwikkeling van
een parallel staalnameprogramma voor bosbodems. De effectieve bosinventarisatie, van start gegaan sinds 1 november 1996, zet 3 opnameploegen in met elk
3 personen die in totaal 3074 opname-eenheden zullen opmeten.
De opname-eenheden zijn gelokaliseerd volgens een systematisch grid van 1 km
x 0.5 km, waarbij elk rasterpunt in bos gelegen (overeenkomstig de boskartering) wordt geïnventariseerd binnen een cirkelvormig proefvlak (Rmax=18 m).
Volgende gegevens worden ingewonnen en gestockeerd in de bosdatabank van
de Afdeling Bos en Groen:
• administratieve gegevens (ligging en eigenaar): provincie, gemeente, houtvesterij, boswachterij, eigendomscategorie;
• terreingegevens: bestandstype, structuur, sluitingsgraad, leeftijdsklasse, ontwikkelingsfase, topografie, sociaal bosgebruik, dendrometrische gegevens
(boomsoort, omtrek, hoogte, kwaliteitsklasse, schorsdikte, etc), voorkomen
van verjonging;
• bijkomende gegevens afkomstig van bosbeheersplannen, bodemkaarten,
topografische kaarten, gewestplannen, biologische waarderingskaart, orthofoto's, bosvitaliteitsonderzoek.
Ter aanvulling van deze bosinventarisatie ss. worden opnames gekoppeld van:
• de vegetatie (ca 1400 opname-eenheden binnen lXl km meetnet) - door Bos
en Groen;
• de mossen (bijkomend project Bos en Groen);
• de bodem (ca 400 opname-eenheden binnen 2X2 km meetnet) - standplaatsonderzoek IBW.

1. 2. 2. Bosbodeminventarisatie
Op u8 van de opname-eenheden van de bosinventarisatie wordt een uitvoerige
staalname van de bosbodem verricht door de opnameploegen. De lokaties zijn
weergegeven op kaart (figuur 2 - zwarte punten).
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FIGUUR 2. Opl1amepUl1ten val1 de bosbodemil1vel1tarisatie (0) en het bodemfaul1aproject (0).
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Van de 392 opname-eenheden zijn 278 (73%) gelegen in privé domein, 40 (10%)
zijn gemeente-eigendom, 33 (8%) behoren toe aan de staat ofhet gewest en de
overige plots (32) zijn eigendom van natuurverenigingen (5%), openbare instellingen (J%) en provincies (0.8%). Belangrijk is het gegeven dat 2/3 van de plots
in privé-bossen gelegen zijn en op uniforme wijze bemonsterd en geanalyseerd
worden. Traditioneel zijn het immers vooral domeinbossen die bosbouwkundig onderzocht worden, wat totnogtoe geleid heeft tot een beperkt beeld van de
Vlaamse bosbodem.
Op elke lokatie worden binnen de opnamecirkeI 3 punten, beschouwd als herhalingen binnen de opname-eenheid, in de diepte bemonsterd. Alle monsternames gebeuren per onderscheiden horizont.
Volgende informatie wordt ingewonnen:
• algemene proefvlakinfo: bodemtoestand, bodemverstoring, macroreliëf,
schets van het terrein, weersgesteldheid tijdens opname
• organische horizonten: per L - F - H laag: laagdikte en versgewicht/m 1
• minerale horizonten (beschrijving per horizonten tot 1.2 m diepte):
- benaming horizont
- diepte (grenzen)
- geschatte textuur
- beoordeling wortelmassa en gemiddelde dikte
- beoordeling stenigheid en gem; diameter
- beoordeling roest (%)
- staalname los monster + noteren diepte
- staalname kopecky ring (pF) + noteren diepte
- waarnemingen van compactie, humusbandjes, grondwatertafel, reduetiediepte
- voorkomen van grintlaag, veenlaag, kleilaag, colluvium, mangaanspots, ...
De staalnames worden koel gestockeerd en overgebracht naar het laboratorium.
In het laboratorium worden volgende analyses uitgevoerd:

op de organische stalen (strooise1horizo'1ten):
• vochtgehalte en drooggewicht
• chemische analyse
- gIoeirest (C-gehalte)
- macro-elementen: N, P, K, Ca, Mg, S
- oligo-elementen: Na, Al, Fe, B, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb, Cr, Mn, As

op de minerale bode111stalel1:
• ongestoord monster (Kopecky ring)
- actueel vochtgehalte,
- waterretentie (pF curve),
- SSG (buIk density),
- penetratieweerstandlschuifweerstand
• los bodemmonster
- textuur (zand - leem - klei) - A horizont
- pH-Hp, pH-CaCI 2, EC, CEC + uitw. kationen, BV
- totaalanalyse:
- macro-elementen: C, N, P, K, Ca, Mg, S
- oligo-elementen: Na, Al, Fe, B, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb, Cr, Mn, As
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Alle analyses worden uitgevoerd in het bodemkundig en analytisch laboratorium van de cel standplaatsonderzoek, dat volledig wordt uitgebouwd voor het
uitvoeren van deze omvangrijke opdracht.
De opnameploegen kregen een 3-daagse opleiding voor het uitvoeren van een
correcte staalname per horizont. Deze opleiding gebeurde in samenwerking
met Prof. J. Deckers van de KUL. De trainingen gingen door in het Meerdaalwoud, alwaar een bodemkundig onderzoeksgebied met profielputten aanwezig
is, uitermate geschikt voor didactische doeleinden.
Alle benodigde materiaal voor de staalname werd aangekocht door het IBW. De
algemene logistiek en afhaling van de staalnames gebeurt tevens door de medewerkers van het standplaatsonderzoek.

1. 3. Project bosbodemfauna
1. 3. 1. Analyse bodemfauna
Onderzoek van bosbodems is vaak uitsluitend gebaseerd op fysische en chemische analyse. De autochtone organismengroepen die (over)leven in bosbodems
kunnen echter interessante informatie verschaffen over de kwalitatieve eigenschappen van die bodems. Vermits de organismen tevens een functionele rol
spelen in het bosbodemecosysteem (o.a. strooisel-afbraak, mineralisatie) zijn
zowel de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten, alsook de diversiteit binnen
bepaalde groepen belangrijke parameters. Een praktisch bruikbare classificatiesleutel dient te worden op punt gesteld, om op basis van indicator-organismen
of organismengroepen, de Vlaamse bosbodems kwalitatief te kunnen beoordelen. Daartoe werd een onderzoeksopdracht uitgewerkt in 1996 en een rondvraag
gericht aan diverse wetenschappelijke instellingen met expertise terzake voor
het uitvoeren van die opdracht.
Een samenwerkingsverband werd opgestart tussen RUCA, RUG, KULeuven en
het IBW waarbij een onderzoeksproject werd uitgewerkt (B&GfIS/96) ter uitvoering in 1997-1998.
Het IBW heeft so plots over geheel Vlaanderen geselecteerd (vierkante symbolen
op kaart - figuur 2) alwaar tweewekelijks organismen zullen verzameld worden
door de uitvoerders van het project. De geselecteerde indicator-organismen &
organismengroepen die tijdens deze studie onder de loupe genomen worden
zijn Gastropoda, Nematoda, Lumbricidae, Crustacea, Arachnida, Diplopoda,
Chilopoda, Collembola, Diplura, Coleoptera en Diptera. De vertegenwoordigers van deze groepen komen zeer algemeen voor in de Vlaamse bossen.
1. 3. 2. Analyse bosbodem in bodemfaunaplots
Naast het verzamelen van de organismen zal binnen het standplaatsonderzoek
de strooisellaag en de bovenste minerale horizonten bemonsterd en chemisch
geanalyseerd worden. Dit gebeurt samen met de staalname van de nematoden.
Derwijze zal de relatie bodemvruchtbaarheid-bodemfauna kunnen gelegd worden voor de onderscheiden organismen afzonderlijk.
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1. 4. Fyslcochemlsch bodemonderzoek
1. 4. 1. pH-EC proef
Van januari tot december 1996 werd een maandelijkse staalname van de bodem
verncht op 5 proefvlakken, waarvan 4 in bosbestanden en 1 in het vrije veld,
gelegen te Brasschaat, Grimminge, Hoeilaart, Gontrode en Balegem. In elk
proefvlak werden 5 vaste punten bemonsterd op 4 dieptes, zijnde 0-10 cm,
20-30 cm, 40-50 cm en 60-90 cm door middel van gutsboringen.
Op de bodemstalen werden volgende bepalingen uitgevoerd:
• actueel vochtgehalte
• gloeirest (maat voor het organisch gehalte)
• pH-Hp,
• pH-CaCI
" geleidbaarheid (Ee).
• e1ectrische
Doelstelling was het nagaan van de temporele en spatiale variatie van de actuele
en potentiële zuurtegraad en de invloed van het vocht- en organisch gehalte op
deze zuurtegraad. In het totaal werden reeds 700 van de 1200 stalen onderzocht.
Een eindrapport met de conclusies van dit onderzoek wordt in de eerste helft
van 1997 gepubliceerd.
De bodemstalen worden, na bepaling van de variabelen, samengevoegd per
3 maand en gestockeerd in het bodemarchief. Er zullen tevens andere fysicochemische analyses op gebeuren.
1. 4. 2. Analyse struktuurstabiliteit
Naast de textuur bepaalt ontegensprekelijk de ruimtelijke schikking van de
individuele bodemdeeltjes en de onderlinge bindingen (aggregaatsvorming) in
belangrijke mate zowel de fysische als de chemische eigenschappen van de
bodem, en dus de kwaliteit van het groeisubstraat. De onderlinge bindingen leiden tot struktuureenheden, ook bodemaggregaten genoemd die een bepaalde
vorm aannemen (bvb kruimel-, plaat-, blokvormig). Het meten van de stabiliteit van deze aggregaten t.o.v. destructieve krachten die zowel van mechanische
(neerslag) als fysico-chemische aard (verzuring) kunnen zijn is een belangrijk
gegeven.
Op de 10 proefvlakken van het level 1 (Europese 16 x 16 km netwerk) werd de
minerale bosbodem bemonsterd door een thesisstudent. Het betreft proefvlakken te Maldegem, Schilde, Beerse, HechteI, Serskamp, Deurne, Opglabeek,
Binkom, Wimmertingen en Bilzen.
In elk proefvlak werden op 3 locaties 3 minerale horizonten bemonsterd met
een edelmanboor. Van elk monster werd de struktuurstabiliteit bepaald, alsook
de pH-H 20, het gehalte organisch materiaal en de elementen P, K, Ca en Mg in
een NH 4-lactaat extract.
In een thesiswerk zal getracht worden de relatie te beschrijven tussen de aggregaatsstabiliteit enerzijds en bindende factoren als organisch materiaal en
basische kationen.
Tevens kan de gevoeligheid voor struktuurdegradatie van de onderzochte bosbodems afgeleid worden.
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1. 5. Uitbouwen operationalisering laboratorium
1. 5. 1. Bodemkundig labo
Sinds september 1995 werd het bodemlabo verder uitgebouwd in functie van
het bodemfysische en -chemische onderzoek.
Zo werden volgende toestellen aangekocht:
• een gethermostatiseerd warmwaterbad voor destructie van organisch materiaal en kalk ter voorbereiding van textuuranalyse,
• een moffeloven (tot 1200 °c) voor verassing van bodems en plantenstalen,
• gevoelige en geijkte pH-e1ectroden voor nauwkeurige metingen van de
zuurtegraad.
Diverse toestellen die aanwezig waren, zijn nagekeken, verder verbetert en operationeel gemaakt:
• het grondmaaltoestel werd voorzien van de correcte zeven,
• het structuurbepalingstoestel werd in gebruik genomen en geijkt,
• de pF bakken werden nagezien,
• het vacuum-pompsysteem werd hersteld.
In de tweede helft van 1996 werden projecten geschreven die voorzien in de
aanwerving van laboranten. In 1997 zullen twee personen in het labo worden
tewerkgesteld.
1. 5. 2. Archiefbosbodemstalen
Sinds oktober 1996 werd gestart met een bodemmonsterarchief. Het archief
bevat luchtdroge gemalen bodemstalen « 2 mm), bewaard in goed afgesloten
bakjes van PP en gestockeerd in donkere, droge en temperatuurstabiele muurkasten. Elk bakje is duidelijk gelabeld en verwijst naar een fiche in het zelf ontwikkelde zoekprogramma BODARCH, waarin volgende velden zijn opgenomen:
id-code, datum van monstername, exacte locatie (coördinaten), diepte, horizont, gewicht, punt- of mengmonster, wijze van monstername, monsternemer,
standplaats-informatie (boomsoort, leeftijd bestand,... ), reeds bepaalde analyseparameters, ...
Momenteel zijn 220 bosbodemmonsters gestockeerd en in de databank opgenomen.
In de toekomst worden alle relevante en goed gedocumenteerde bodemstalen
in dit archief opgenomen.
1. 5. 3. Analytisch laboratorium
In 1996 werden voorbereidingen getroffen voor de uitbouw van een analytisch
laboratorium. In dat labo zullen alle chemische elementanalyses van bodem- en
planten materiaal kunnen uitgevoerd worden.
Veel tijd werd geïnvesteerd in de keuze en vergelijkende selectie van analysetoestellen, waarvan de meest cruciale de selectie ter aanschaf van een ICP-AES
toestel. Diverse firma's werden gecontacteerd voor offertes en het inwinnen van
informatie. Er werden demonstraties bijgewoond in binnen- en buitenland.
Tevens werd er bij andere bodem- en analytische laboratoria geïnformeerd naar
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positieve en negatieve ervaringen met ICP, met radiale en axiale waarneming en
naar de performantie van sequentiële of simultane systemen.
Uit 5 aanbiedingen werd het meest geschikte toestel geselecteerd en de procedure ter besteDing ingezet. Het toestel zal rond april-mei 1997 geleverd en geïnstalleerd worden.
Het toestel dient geplaatst in een geconditioneerde ruimte. De plannen en
voorzieningen voor deze ruimte werden uitgewerkt eind 1996.

1. 6. Opstarten van dGPS en GIS functlonalitelten
1. 6. 1. Differentiële GPS
Per definitie zijn alle standplaatsvariabelen ruimtelijk bepaald. Geografische
positiebepaling is dus noodzakelijk maar dit is in bossen echter niet evident. De
klassieke landmeetkundige plaatsbepaling vereist geodetische punten die in
bosbestanden schaars zijn of moeilijk terug te vinden. Ook zijn optische
afstandmetingen beperkt bruikbaar wegens obstructie door boomstammen.
Uitkomst biedt een GPS (global positioning system) die op basis van satellietwaarneming op snelle en efficiënte wijze plaatscoördinaten kan toeleveren.
Slechts weinig GPS systemen zijn gevoelig en performant genoeg om onder
boomkronen voldoende nauwkeurige positiebepalingen uit te voeren. In de
tweede helft van 1995 werden diverse GPS systemen met elkaar vergeleken en
werden bevindingen uit de literatuur nagetrokken.
Uit diverse studies bleek slechts één mobiel systeem bruikbaar onder bosscherm
en dit werd in december 1995 door het IBW aangekocht. Het betreft een differentieel GPS systeem, dus met een basisstation op een gekend punt, dat inzetbaar is voor geheel Vlaanderen.
Sinds mei 1996 werden diverse verkennende experimenten opgezet ter evaluatie
van de bruikbaarheid van dit systeem in het bosbouwkundig onderzoek. De
resultaten van deze experimenten verschijnen in twee rapporten in 1997.
Uit het onderzoek totnogtoe blijkt dat de nauwkeurigheid van xy plaatsbepaling in het vrije veld beter is dan 0.6 m. Onder bosscherm is deze nauwkeurigheid gemiddeld een factor 5 lager (resolutie ca 3 m). Hoogtebepaling met dGPS
is minder aangewezen gezien een gemeten resolutie van ca 2 m in het vrije veld
en ca 8 m onder bos.
Een beperkende factor bij de dGPS metingen blijken vaak de lange wachttijden
te zijn wanneer de satelietconstellatie ongunstig is of de geprogrammeerde
meeteisen te streng.
In de praktijk lijkt het perfect haalbaar met dGPS bestandskaarten te maken op
schaal 1:5000 en lager. Gezien de efficiëntie en gebruiksvriendelijklIeid om
informatie ruimtelijk vast te leggen en te importeren in GIS zal dit instrument
in ruime gebruikt worden voor de standplaatsonderzoek en de andere onderzoeksopdrachten aan het JBW.
De collega's werden reeds opgeleid en getraind in het gebruik van dGPs.
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1. 6. 2. Geografisch informatiesysteem
Naast de inwinning van geografisch gerelateerde data met dGPS dient de verwerking ervan noodzakelijkerwijze te gebeuren met een GIS-systeem. Vanuit het
standplaats-onderzoek zijn in 1996 de eerste stappen gezet tot de uitrusting van
een GIS-cel. Hiertoe werd een UNIx-server (cAD-station), een Ao-plotter, een
A3 kleurenprinter en een digitaliseertablet verworven in de eerste helft van 1996.
Arc-view-software voor PC werd aangevraagd en geleverd in de tweede helft van
1996.

De bestelling van een Arc/Info-systeem in het kader van de overeenkomst tussen de firma Eurosense en de Vlaamse Gemeenschap werd gedaan eind 1996.
Het betreft een UNIx-versie voor Geraardsbergen en een pc-versie voor
Groenendaal.
Tevens werd in onderzoeksvoorstellen voorzien in de aanwerving van een GIS
expert die de GIS opdrachten aan het lBW dient te ondersteunen.

2.

Andere activiteiten en adviezen

2. 1. Studiedagen en voordrachten
• Organisatie van de tweede coördinatiemeeting van 'Poplars for Farmers',
Geraardsbergen, België, 4 - 6 mei 1995.
• Organisatie van een excursie naar populierenbestanden te Berlare en te
Balegem, ter gelegenheid van de tweede coördinatiemeeting van "Poplars for
Farmers", 4 mei 1995; opstellen van een excursiegids.
• Verzorgen van een voordracht: 'Le projet E.U. "PopIars for Farmers",
contribution de l'lBW, Journée d'Etude - Peuplier, Geraardsbergen, 7 oktober 1995.
• Verzorgen van een voordracht: 'Het E.U. project "Poplars for Farmers", bijdrage van het lBW' op de studiedag "De huidige stand van het populierenonderzoek aan het IBW", Geraardsbergen, 14 oktober 1995.
• Contactdag met Afdeling Bos en Groen: Bijdrage inzake standplaatsonderzoek, 6 juni 1996.
• Opleidingsdagen bosinventarisatieteams: bosbodemstaalname. Training en
excursies in Meerdaalwoud, 11- 13 december 1996.

2. 2. Stuurgroepen
•
•
•
•
•
•
•

stuurgroep Schermbossen (B&G)
werkgroep Gronddatabank (VLM)
werkgroep GIS Vlaanderen (oc GIS Vlaanderen)
werkgroep ecotoxicologie en bodemverontreiniging (OVAM)
ad hoc werkgroep Structuurplan Vlaanderen (B&G)
stuurgroep Eikensterfte (B&G, IBW)
stuurgroep Bosinventarisatie (B&G)
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2. 3. Uitwerking van onderzoeksvoorstellen
Participatie in of voUedige uitwerking van volgende onderzoeksvoorsteUen:
EG L1FE project (DGXI): L1FE96ENV/B/613

"Gebruik van boomplaten versus andere technieken om concurrerende vegetatie bij aanplanting
van bos en infrastrnetuurgroen tegen te gaan"
Stand van zaken: niet goedgekeurd 1996 - herindiening in januari 1997
EG Global Change en duurzame ontwikkeling

"Analysi.' and modelling ofcarbon, water and nutrient cycles in view ofglobal change and sustainable development ofmajor Belgian forest ecosystems"
Stand van zaken: goedgekeurd
VLINA voorstel 9648

"Ecosysteemvisie Bos \-'/aanderen: ruimtelijke uitwerking \'an de natuurlijke bostypes op basis van
bodemgroeperingskaaTIen"
Stand van zaken: goedgekeurd voor uitvoering in 1997
FYSISCH PROGRAMMA AMINAL

Onderzoeksopdracht: "Bosbodemklassijicatie door middel vall Bodemfauna"
Uitvoerders: samenwerkingsverband RUCA, RUG en KUL (3 drs)
Stand van zaken: goedgekeurd voor uitvoering in 1997
FYSISCH PROGRAMMA AWZ

Goedgekeurde voorsteUen:

"Inventarisatie van de beboste baggerslibgronden in \-'/aanderen: kartering, bosbouwkundige
typering en evaluatie van de verontreinigingsgraad"
"Wetenschappelijke opvolging van de bioexperimenten op de baggerslibgronden van het project
Leie/Menen"
Stand van zaken: goedgekeurd voor uitvoering van 1997-2001

3.

Zendingen
CoUoquiurn "Etat et Perspeaives de la Populiculture", Nantes, 29 - 30 maart 1995.
Excursie naar populierenbestanden in Frankrijk, georganiseerd door Cemagref, samen met
IBN/DLO, 28 - 30 mei 1995.

Excursie in Vlaanderen van het Instituut voor Natuurbehoud i.s.m. Werkgroep
Ekohydrologie Nederland, 1 september 1995.
Excursie van de Belgische Bodemkundige Vereniging naar Noord-Nederland, 3 - 6 september 1995.
Excursie van de Belgische bodemkundige Vereniging "Bodem en geomorfologische processen in de Leuvense Zandleemstreek, 27 september 1996.
Derde coördinatiemeeting van 'Poplars for Farmers', Girona, Spanje, 26 - 28 oktober 1995.
Vierde coördinatiemeeting van 'Poplars for farmers', Alice Holt, Surrey, Verenigd
Koninkrijk, 9 - 11 mei 1996.
Studiedag in het kader van 10 jaar Instituut voor Natuurbehoud "Natuur voor de toekomst,
een wetenschappelijke onderbouwing", 22 november 1996.
Vijfde coördinatiemeeting van 'Poplars for Farmers', Brain sur I'Authion, Frankrijk, 2830 november 1996.
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Post Universitaire Onderwijsdag Universiteit Gent "Opzet, beheer, verwerking en interpretatie van 'Bio'-experimenten", 4 december 1996.
Studiedag te Louvain la Neuve - Bosexploitatie en bodemcompactie, 26.ap ri11 99 6
Studiedag te Ommen -"Bosinventarisaties nu en in de toekomst" Demo eigen dGPS apparatuur aan deelnemers, 02 mei 1996
Studiedag Natuunechnische Milieubouw: Wegen - Brussel, 11 oktober 1996

4.

Samenwerkingsverbanden
Participant in het E.u.project 'Poplars for Farmers', samen met
University College of North Wales (Verenigd Koninkrijk) (coördinatie),
Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (Italië),
Fundaào Mas Badia (Spanje),
AFOCEL (Frmkrijk),
Forestry Commission (Verenigd Koninkrijk),
TEAGASC (Ierland).
KULeuven, Instituut voor land· en waterbeheer
KULeuven, Labo fytopathologie
RUG, laboratorium voor bosbouw
RUG, laboratorium voor plantecologie
RUG, Labo voor ecologie
CEMAGREF (Frankrijk)
RUCA, Groep evolutiebiologie
AWZ, Afdeling Beleid Havens en Waterwegen

5.

Lijst van publicaties
Meiresonne, L & Van Slycken, 1. 1996: Revised Yield Tables of'Beaupré' and 'Ghoy'. 20th session ofthe International Poplar Commision. Oaober 1996 Budapest. Hungary - IBW Bb R. 96.005.
EEC-AIR contract Nr AIR3 - CT94 • 1753 "Popiars for Farmers": First periodic progress repon
10/94 - 9/95.
EEC-AIR contract Nr AIR3 - CT94 • 1753 "Poplars for Farmers": Second periodic progress
repon 10/95 - 9/96.
MEIRESONNE, L. 1996: Poplars for Farmers ou La Plantation de Peupliers sur des Terres
Agricoles - Les Cahiers Techniques de l'Objectif I, Bulletin trimestriel N° I, 1996 (Centre de

Populiculture du Hainaut).
Menens, P. & Meiresonne, L. 1996: Management of stands in Belgium • Report ofthe Belgian
Poplar Commission. Period J992-1995. International Poplar Commission 20th Session, Budapest.

Hlmgary. oktober 1996.
De Vos, B. 1995. Onderzoeksrappon project Leie/Menen deel
RUG, juli 1995. 72p

111.

Laboratorium voor Bosbouw

De Vos, B. 1995. Het standplaatsonderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Naar een invulling van de opdracht op middellange en lange termijn. lB W. 23 p.
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Huvenne. P.; De Vos, B. & Lust, N. 1996. Boomgroei en bebossing op geconsolideerd brakwaterslib. Eindrapport 1992-1995. wboratorillm voor BosbOl1W RUG. 123 p.
Meiresonne. L. & De Vos. B. 1996. Excursie van de Belgische Bodemkundige Vereniging naar
Noord-Nederland: 3-6 sept 1995. Zendingsverslag. 14 p.
De Vos. B. 1996. Nieuwe bebossingstechniek voor natte slibsubstraten. Sill'a Be/gica 10314:
19-25·
De Vos. B.• Sioen. G. & Vandekerkhove, K. 1996. (Bos)inventarisaties nu en in de toekomst.

Excursie OMMEN (Ned) op 2.05.96. Zendingsverslag. lip.
De Vos. B. 1996. Evaluatie van ontwaterd brakwaterslib als groeimedium voor bomen.

ContainerproefI992-1995. wboratorium voor Bosbouw RUG. 79 p.
De Vos. B. 1996. Richtlijnen inzake de bescherming van de bosbodem. Voorwaarden voor een
verantwoorde bosexploitatie. In: Privé-bos - Voorwaarden bij kapmachtigingen. IBW Bb A 96.002 :
p 10-17
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Houtkwaliteit & Houttechnologie

Algemene doelstellingen
In april 1988 startte de vzw Xylindus, een vereniging van acht Vlaamse populierverwerkende bedrijven, aan het Laboratorium voor Houttechnologie - RUG
(LvH), diensthoofd Prof. M. Stevens, een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit en industriële geschiktheid van populierenhout en dit in een nauwe
samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer van de Vlaamse
Gemeenschap (I BW). Dit onderzoek werd gesubsidieerd door de Vlaamse
Regering, SOFZAN vzw en GOMOV.
Sedert september 1993 delegeert het IBW haar decreetopdrachten 'Houtkwaliteit
en houtproduktie' en 'Houttechnologie' naar het LvH. Personeel en uitrusting
van Xylindus vzw gingen over naar de Universiteit Gent. Industriële proeven
worden nog steeds in de betrokken bedrijven uitgevoerd.
Deze evolutie hield tevens in dat het onderzoek uitgebreid werd naar diverse
andere in Vlaanderen groeiende boomsoorten. Het onderzoek wordt tot op
heden financieel gedragen door de Vlaamse Gemeenschap en begeleid door een
stuurgroep waarin afgevaardigden van Aminal- Afdeling Bos en Groen, IBW, de
houtverwerkende industrie en het LvH zetelen.
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In functie van de onderzochte boom-/houtsoorten en hun (mogelijke) toepassingen worden de uitwendige kenmerken van stam en boom, de fysische,
mechanische, en anatomische kenmerken, en de industriële verwerkbaarheid in
meerdere of in mindere mate onderzocht, waarbij steeds zoveel mogelijk gegevens verzameld worden enerzijds betreffende de genetische achtergrond van
iedere onderzochte boom, en anderzijds betreffende de omgeving waarin de
boom opgegroeid is.
Reeds van bij de aanvang van dit technologische onderzoek naar de kwaliteit
van populierenhout in 1988 was het vergelijkend onderzoek tussen de (vnl.
Unal- }populierenklonen prioritair. Doel van dit onderzoek is boseigenaars en
industrieën bewust maken van de kwaliteiten van populierenhout en van
bepaalde, vaak nauwelijks of niet aangeplante klonen in het bijzonder. Tevens is
het belangrijk dat het lBW bij het vrijgeven van nieuwe klonen beschikt over
informatie betreffende de houtkwalitatieve en houttechnologische eigenschappen van deze klonen. Benevens de variatie tussen klonen wordt steeds de variatie binnen één stam, die zeer aanzienlijk kan zijn, bekeken: hoe homogener de
grondstof, hoe interessanter voor de houtverwerkende industrie. Verwante
deelonderwerpen zijn de mogelijke invloed van schors- en bladziektes op de
kwaliteit van het geproduceerde hout, en de relatie standplaats - houtkwaliteit
In een tweede luik wordt dieper ingegaan op de 'valse verkerning' van populierenhout, die een belangrijke rendementsverlagende/kostenverhogende factor is
in de industrie, en als een ziekte, met bacteriële oorsprong, moet beschouwd
worden. Verantwoordelijke onderzoeker is Jan Steenackers.
Wat betreft de houtkwaliteit van andere boomsoorten, wordt de meeste aandacht besteed aan het mondiale probleem van de eikensterfte en de relatie met
de uiteindelijke houtkwaliteit Dit onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op een
kwantitatief-anatomische analyse van de jaarringen gecorreleerd met klimaatsfactoren en gezondheidstoestand van de bemonsterde bomen. Tevens wordt in
het kader van de bosomvorming en bosuitbreiding in Vlaanderen een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de houtkwaliteit van gewone den en
Corsikaanse den. In dit zelfde kader wordt tevens een inleidend onderzoek uitgevoerd naar de houtkwaliteit van wilg en berk. Verantwoordelijke onderzoeker
is Dries Vansteenkiste.
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1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Houtkwaliteit van populierenklonen
1. 1. 1. Proefmateriaal
KLOON

Robusta
Robusta
Beaupré
Ghoy
Ghoy

Ogy
Ogy
Beaupré
Beaupré
Dnal
Dnal

LEEFTIJD
(JAAR)

STANDPLAATS

OMTREK 1M
(CM)

VOLUME"
(M3)

VERLOOP"
(CMIM)

HOOGTE"
(M)

21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20

Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Villers la Ville
Villers la Ville
Villers la Ville
Villers la Ville

123
125
157
159
160

1.527
1.507
3.009
2.205
2.077
1.691
1.882

3·9
3·7
3·7
5·9
5.6
6.2

18.6

152
158
196

3·503
4·591
2·507
2·480

197
154
157

19·1
26.7
19·1
20·9
17·7
18.1
21.2

6·3
6.6

27·9
23·1
22.2

5·4
4.6
5·1

• Werkhout tot aftopomtrek 70 on
Een boom per kloon en standplaats werd bij Swedish Match Benelux NV te
Geraardsbergen afgerold en beoordeeld op fineerkwaliteit. Het hout van de
tweede boom was bestemd voor diverse fysische, mechanische testen en een
impregnatietest (zie punt 1.3).
KLOON

Beaupré
Beaupré
Beaupré
Beaupré
Hoogvorst
Hoogvorst
Hazendans
Hazendans
69.03811
69.03811
69.037/2
69.037/2
71.08511
71.08511
70.04511
70.04511
5907-1

LEEFTIJD (JAAR)

STANDPLAATS

OMTREK OP 1M50 (CM)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Lille
Overboelare

129
141
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143
181
167
213
135
140
151
170
152
157
165
194
150
180
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Alle bomen werden afgerold bij Swedish Match Benelux nv en beoordeeld op
fineerkwaliteit.

1. 1. 2. Resultaten afroltest
Deze werden ondermeer gepubliceerd in het tijdschrift Houthandel en
Nijverheid van 1augustus 1996, P7-8.
Klonen met een uitmuntende afrolkwaliteit:
'Hazendans', 'Isières'.
Klonen met een goede afrolkwaliteit:
'Hoogvorst', 'Beaupré' (m.u.v. de boom uit Villers la Ville), '70.04511', 'Ghoy'.
Klonen niet bruikbaar voor de productie van boekjeslucifers, wel voor losse
lucifers en schilfineer:
'Ogy', 'Robusta', '71.08511', '69.03712', '69.03811', 'Beaupré' uit Villers la Ville
Klonen af te raden voor de productie van schilfineer:
'S907-1', wegens schorsinsluitsels in hout en te ruw
'Una!', wegens te wollig (trekhout)

1. 1. 3. Proefmateriaal Villers la Ville en Holsbeek
fysische en mechanische testen - impregnatietest
1. 1. 3. 1. Doelstellingen
• Vergelijking van populierenklonen onderling en met grenen en vuren, variatie binnen een stam van:
- volumegewicht,
- dimensionele stabiliteit,
- buigsterkte,
- E-modulus,
- impregneerbaarheid.
• Invloed van CCD impregnatie op bovenvermelde houtkenmerken.
• Vergelijking van sterktegegevens 3punts- versus 4puntsbuigproef.

1.1.3. 2. Vervaardigingvanhetproefmateriaal
• Verzaging van de stammen in stukken van 170 cm lengte (door het bedrijf
PKF Steyn te Eeklo).
• Stukken in planken met een dikte van 85 mmo
• Planken in balken met doorsnede 85 x 85 mmo
• Balken geschaafd en gezaagd in functie van beoogde proef.
Uiteindelijke afmetingen bekomen materiaal (jaarringen steeds evenwijdig aan
zijde):
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AANTAL

STAAL

AFMETINGEN
RADIAAL

Latje 1
Balk 8
Latje 2
Latje 3
Blokje 9
Latje 7
Balkjes 10,11,12,13
Schijf

682
682
682
682
682
614
2101

TAN-

LONG 1-

GEN-

TUDI-

DOEL
VAN

TOT

TI AAL

NAAL

(MM)

(MM)

(MM)

(CM)

(CM)

50
50
50
50
50
85
20

50
50
50
50
50
85
20

5
900
5
5
50
10
400

0
1
92
93
94
100
102
143

92
93
94
100
102
143
170

Reserve
4ptsbuigproef, impregnatie
Dimensionele stabiliteit
Verkerning
Reserve
Verkerning
3puntsbuigproef
Reserve

in:
50
50
50
20
50

470
5
5
400
5

1
48
49
50
91

48
49
50
91
92

Uitlogingsproef
Dimensionele stabiliteit
Indringingsdiepte
Indringingsdiepte, 3ptsbuig
Reserve

Balk 8 werd na impregnatie verdeeld
682
Balk 14
50
682
Latje 4
50
682
Latje 5
50
Balkjes 15,16,17,18 2101
20
Latje 6
682
50

1. 1. 3. 3. Enkele resultaten
Gemiddelden en standaardafwijkingen per boom; variantie-analyse, Scheffétest
Mechanische testen en volumegewicht bij ca 12% houtvochtgehalte
Haiks

Volumegewicht (kg/m 3)
Unal
Ghoy
Gem
366
366
Sta
19
17

E-modulus (N/mm 2 )
Unal
Ghoy
Gem
6999
735 0
Sta
1187
13°1

Beaupré

Isières

Ogy

Robusta

Vuren

381

413

551

388

30

423
20

449

29

393
21

grenen Populieren

25

50

31

Isières

Beaupré

Ogy

Robusta

Vuren

7578
1680

834 0

8351

9362

9920

10200

8034

1117

1342

1353

1375

1875

1479

Grenen Populieren

111
CCS

(kglm 3)

opname
Vuren

Elot

64

"TA

15

Grenen

Ogy

Ghoy

Beaupré

Unal

Robusta

363
103

390
96

4 06
96

407
106

415

445
60

-
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Isières Populieren
456

417

58

91

111111111111
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Balkjes 10 tem 13
Volumegewicht (kglm3)
Unal
Choy
EM

'TA

36 9
28

e-modulus (N/mm2)
Choy
6392
1367

Beaupré

Isières

Ogy

Robusta

Populieren

3 81
30

387

4 25
33

43 2
26

395

34

39 6
22

Unal

Beaupré

Isières

Ogy

Robusta

Populieren

6933
1214

7590

7930

85 0 9

9061

76 53

1017

1192

1153

1426

1433

Beaupré

Isières

Robusta

Ogy

Populieren

59
8

63

68

69

61

7

11

8

10

Buigsterkte (N/mm2)
Unal
Choy
EM

'TA

54
8

54
11
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1. 2. Volumegewlchtbepallngen op tweejarig nakomelingschap
van twee populIerenkruisingen
Van de families 87.001 (93 klonen) en 87.002 (57 klonen) werden van een aantal
ad randum geselecteerde klonen telkens drie twee jaar oude bomen getest op
totale lengte, diameter op borsthoogte, ovendroog gewicht en ovendroog volume
(bepaald door onderdompeling onder water), waaruit het ovendroge volumegewicht volgt.
Gem. en sta. voor 87.001: lengte 399 ± 78 cm;
ovendroog volumegewicht: 413 ± 40 kg/m 3;
Gem. en sta. voor 87.002: lengte 466 ± 103 cm;
ovendroog volumegewicht: 353 ± 24 kg/m 3•
Uit de bekomen resultaten zoals weergegeven in de bijgevoegde figuur kunnen
volgende bemerkingen afgeleid worden:
• P. nigra 'Ghoy' zou een hoger ovendroog volumegewicht hebben dan P. deltoides '59-2', hoger dan P. trichocarpa 'Columbia River' ;
• Correlaties tussen klonen van éénzelfde familie tonen aan dat een snellere
groei een lager ovendroog volumegewicht inhoudt. Dit geldt dus niet voor
klonen met verschillende ouders.
• Indien men de klonen groepeert per roestklasse stelt men vast dat zowel de
groeigegevens als het ovendroge volumegewicht een gelijkaardige spreiding
hebben. Echter stelt men vast dat de langste bomen, die tevens het laagste
ovendroge volumegewicht hebben, voortgebracht worden door de roestresistente klonen.

1. 3. Inleiding tot het houttechnologisch onderzoek
van de boomsoorten uit het arboretum van Groenendaal
Literatuurstudie over taxonomie, oorsprongsgebied, stam- en houtkenmerken,
fysico-mechanische eigenschappen en gebruik van het hout van 9 boomsoorten
die opgroeiden in het arboretum van Groenendaal. Het betreft de volgende
soorten:
1. Abies concolor (Gord.) Engelm: de Coloradoden (N.-Am.).
2. Abies homolepis Sieb. & Zuck.: de Nikko den (Azië).
3. Abies procera Rehd.: de Amerikaanse Edelden (N.-Am.).
4- Betula sp.: een niet-gedetermineerde berkensoort.
5. Juglans cinerea L.: de Grijze Walnoot (N.-Am.).
6. Juglans nigra L.: Amerikaanse Walnoot (N.-Am.).
7. Pinus lambertiana Dougl.: de Suikerden (N.-Am.).
8. Platanus acerifolia (Ait.) Wild.: de Europese Plataan (Eur.)
9. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco: de Douglas (N.-Am.).
Van deze bomen werd destructief materiaal (stamschijven en stamstukken op 1,
6 en 12 m) bemonsterd in 1994. Jaarringbreedte en leeftijd werden bepaald aan
de hand van de stamschijven. Een diametrale bemonstering van de schijven
leverde een ruw verloop van het ovendroog volumegewicht op. Beide profielen
(densiteit en jaarringbreedte) werden tegenover elkaar geplaatst.
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1. 4. Houtkwaliteit van gewone den

Zes gewone dennen afkomstig uit het domeinbos 'De Inslag' (Brasschaat) nabij
de meettoren werden geveld (biomassa-onderzoek UIA - Prof. R. Ceulemans).
Bemonstering gebeurde begin augustus '95 van stamschijven (3 hoogtes) van
4 bomen voor densiteitsbepaling, en van stamschijven en stamstukken van
2 bomen begin september '95 voor densiteits- en mechanische sterktebepaling
(E-modulus, buigsterkte) en jaarringanalyse.
1. 5. Ringscheuren bij elk

Beschrijving van de potentiële oorzaken van ringscheuren (scheuren parallel
met de groeiring). Als voornaamste oorzaak kan onregelmatige groei (na dunningen, klimaatsextremen of cambiumbeschadiging) worden aangewezen.
1. 6. Inleidend onderzoek naar de houtkwaliteit
van secundaire bosboomsoorten

Beknopte technologische fiche (met referenties) van de belangrijkste bosboomsoorten (berk, beuk, Corsicaanse den, douglas, eik, es, esdoorn, els, Europese,
Japanse en hybriede lork, fijnspar, gewone den, haagbeuk, kers, lijsterbes, linde,
notelaar, tamme kastanje en valse acacia): houtdichtheid, vezeIIengte, buigsterkte, E-modulus, radiale, volumetrische en tangentiale krimp.
1. 7. Invloed van een éénmalige bemesting op de groei en
de houtkwaliteit van Corsicaanse den (Plnus nigra Arn. corsicana Schn.)

Beschrijving van de proefopzet van een bemestingsproef (7 behandelingen - Ca,
K, P en N - 2 herhalingen), aangelegd in het Pijnven in 1962 en 1963, en van het
onderzoek op 14 bomen. Een beoordeling gebeurde van de takkigheid, het verloop van de hoogtegroei en dikte-aanwas, stamvorm, stamvolume en -grondvlak. Het houtvochtgehalte, de transversale krimp, de verhouding tangentialel
radiale krimp, de droge stofproduktie, de houtdichtheid en de mechanische
sterkte (buigsterkte, E-modulus) werden eveneens geëvalueerd. Voor 1 boom
werd de vezellengte (n=lOo) gemeten op 8 verschillende plaatsen. De negatieve
invloed van het relatief hoge aandeel jeugdhout wordt in deze nog jonge bomen
duidelijk aangetoond. Op 2 hoogtes in 1 boom per behandeling werd via een
radiaal bemonsteringspatroon de N-concentratie bepaald in hout en schors.
Correlatie-analyse toonde aan dat neerslag de beperkende factor is voor de
groei van Corsicaanse den. Via de relatering van maandelijkse klimaatsgegevens
met de jaarringbreedtegegevens (pcA-analyse) werd de positieve invloed van
het element K aangetoond. Kalium bevordert de groei via de verhoging van de
vorstweerstand en laat ook bij droogte een hogere aanwas toe.
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1. 8. Eiken en houtkwaliteit
Omvat een literatuurstudie (en literatuurlijst) over de aard en de variabiliteit in
de anatomie en de cambiale activiteit van zomer- en wintereik. De gevolgen
voor de houtkwaliteit en de relaties met het klimaat en het eikensterfte-fenomeen worden beschreven (jaarringbreedte, aandeel vroegboutllaathout).

2.

Zendingen
De huidige stand van het populierenonderzoek aan het [BW, 14ho/95
Het houttechnologische onderzoek aan de

RUG, KBBM

excursie, 26ho/95

xx lUFRO Wereldcongres, 6-12 augustus 1995, Tamprere, Finland. Caring for the Forest:
Research in a Changing World. (Dries Vansteenkiste)
International Poplar Symposium, University of Washington, Seattle, WA,
(Jan Steenackers)

USA, 18-25

augustus

1995

International Poplar Cornrnission, xx Session, Budapest, October 1996 (Jan Steenackers)

3.

Publicaties en rapporten
Reisverslagen bovenvermelde zendingen
Eindverslag 'Houttechnologisch onderzoek oIloY94 -28/02/95, BNO/BB/5/1994'
Eindverslag 'Houtkwaliteit - Houttechnologie oIloY95 - 29/02/96, BNO/1BW/2/1995'
Eindverslag 'Houtkwaliteit - Houttechnologie oIloY96 - 28/02/97. 1BW/2/1996'
Bijlage bij bno1IBw/2I1995: Invloed van een éénrnalige bemesting op de groei en de houtkwaliteit van Corsicaanse den (Pinus nigra Am. corsicana Schn.) (Dries Vansteenkiste)
,. Steenackers, M. Steenackers,V. Steenackers, M. Stevens. 1995. Intluence of foliar diseases
and bacteria in poplar sterns on wood production an d wood quality. Paper gepresenteerd tij-

dens International Poplar Symposium, Unil'ersity ofWashington, Seattle,

WA, USA,

18-25 augustus

1995

,. Steenackers, M. Steenackers, V. Steenackers, M. Stevens. 1996. Poplar diseases, consequences on growth and wood quality. Biomass and Bioenergy Vol 10, Nos 5/6,267-274.
,. Steenackers, M. Herpelinck, M. Stevens. Ongekende eigenschappen van onze VlaanIse
populier. Houthandel en Nijverheid. 1 augustus 1996, 7-8.
B. Desomer. Eigen hout eerst Laboratorium voor Houttechnologie onderzoekt populier. Gent

Universiteit, 1996, 10(9),12-15.
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Bosbescherming

Algemene doelstellingen
Het onderzoek naar de bosgezondheidstoestand in het Vlaamse Gewest en de
gevolgen van de luchtverontreiniging op het bosecosysteem staat centraal in de
activiteiten van de studiegroep Bosbescherming. Het betreft langlopende projecten, gezien de noodzaak om lange tijdreeksen van gegevens op te bouwen.
Tevens maakt het grensoverschrijdend karakter van deze problematiek internationale samenwerking noodzakelijk. Het kader hiervoor wordt gevormd door
programma's van de Europese Unie en de Verenigde Naties (uN/ECE!ICP
Forests).
Drie projecten vormen de basis van het onderzoeksprogramma:
• inventarisatie van de bosgezondheidstoestand in het Vlaamse Gewest;
• intensieve monitoring van het bosecosysteem met als doel factoren en processen, die de bosgezondheidstoestand beïnvloeden, te herkennen;
• monitoring van de luchtkwaliteit en onderzoek naar de depositie van polluenten in een naaldbosecosysteem.
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1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Bosgezondheidsinventaris Vlaamse Gewest

Uitbreiding steekproef
De jaarlijkse inventarisatie van de bosgezondheidstoestand in Vlaanderen
behoort sinds 1991 tot de opdracht van het IBW. Met deze bosgezondheidsinventarisatie werd echter reeds in 1987 een aanvang genomen, zodat momenteel reeds gegevens over een periode van 10 jaar beschikbaar zijn. De uitvoering
kadert in EU - Verordening 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen
tegen luchtverontreiniging.
Tot 1995 bestond het bosvitaliteitsmeetnet in Vlaanderen uit 42 meetpunten in
een 8 x 8 km meetnet. Tien van deze meetpunten maken deel uit van het
Europese net van 16 x 16 kilometer. Om nauwkeuriger gegevens te verkrijgen
over enkele belangrijke boomsoorten in het Vlaamse Gewest werd de steekproef
in 1995 verder uitgebreid.
Op basis van een 4 x 4 km raster werden 30 proefvlakken met lootboombestanden (excl. populier) geselecteerd. De uitgebreide steekproef bestaat sindsdien
uit 72 proefvlakken met in totaal 1728 bomen.
Uitvoering
De beoordeling van de steekproetbomen gebeurt in samenwerking met de afdeling Bos en Groen en de afdeling Natuur van AMINAL. Voor de aanvang van de
inventarisatieperiode wordt telkens een trainingscursus voor de inventarisatieteams georganiseerd. Deze training ging door op 26/06/95 en 26/06/96 te Halle
(Hallerbos, beoordeling van Grove en Corsicaanse den) en te Hoeilaart
(Zoniënwoud, inlandse eik en Beuk). De terreinopnames van de bosgewndheidsinventaris vinden plaats in de maanden juli en augustus.
Methode
De beoordeling van de bosgezondheidstoestand gebeurt op basis van een internationaal uniforme methodiek, met als criteria bladverlies en bladverkleuring.
Na de terreinwaarnemingen worden de beoordeelde bomen ingedeeld in bladverlies- en verkleuringsklassen (tabel 1). Bomen worden als "beschadigd" aanzien wanneer ze meer dan 25 % bladverlies vertonen (klassen 2-4).
KLASSE

o
1

2

3
4

BLAD-/NAALDVERLIES (%)
VERKLEURING (%)

MATE VAN BLAD-INAALDVERLIES
OF VERKLEURING

0-10
11-25
26-60
61-99
100

geen
licht
matig
sterk
dood

TABEL 1. Bladverlies- en verkleuringsklassen.
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Resultaten
De steekproef 1995 omvat 72 proefvlakken (1728 bomen). In 1996 werden
71 proefvlakken (1703 bomen) geïnventariseerd. Het aantal gemeenschappelijke
steekproefbomen voor de periode 1995-1996 bedroeg 1687.
In 1995 wordt 33,2 % van de bomen als "beschadigd" genoteerd; het aandeel
beschadigde bomen bereikt daarmee zijn hoogste score sinds 1987. In 1996
wordt een lichte verbetering van de bosgezondheidstoestand vastgesteld (26,4%
beschadigde bomen). Voor de loofboomsoorten afzonderlijk bedraagt het aandeel beschadigde bomen in '95 en '96 respectievelijk 37,6% en 25,1% tegenover
24,1% en 29,1% voor de naaldboomsoorten.
Algemeen neemt het bladverlies toe met stijgende leeftijd: de deelsteekproef
met oude bomen (( 60 jaar) telt in '95-'96 respectievelijk 48,3% en 30,4%
beschadigde bomen tegenover 21% en 22,7% bij de jongere bomen « 60 jaar).
Abnormale verkleuring kwam in 1995 aan 10,9% van de bomen voor. In 1996
was dit percentage gedaald tot 7,6%.
Boomsoorten
De afzonderlijke resultaten per boomsoort worden voor de gemeenschappelijke
bomen weergegeven. Van deze bomen werd de vitaliteit zowel in 1995 als in
1996 beoordeeld.
Beuk vertoont in 1995 het hoogste percentage beschadigde bomen. In '96 wordt
een gedeeltelijk herstel van de vitaliteitstoestand waargenomen. Het percentage
beschadigde beuken neemt af van 44.5% naar 18,8%. Daarmee blijft het aandeel
beschadigde bomen wel hoger dan in 1993 of 1994- Het aandeel verkleurde beuken neemt af van 24,1% tot 14,]%.
Net als bij Beuk wordt bij Zomereik in '95 een zeer hoog percentage beschadigde
bomen vastgesteld, in 1996 wordt een betere bladbezetting vastgesteld. Het
percentage bomen met meer dan 25% bladverlies daalt van 42,3% in 1995 naar
28,3%. Het aandeel verkleurde bomen neemt af van 8,7% tot 4,7%.
De Amerikaanse eik telt in 1995 eveneens meer dan 40% beschadigde bomen.
In tegenstelling tot Beuk en Zomereik wordt in 1996 geen verbetering vastgesteld. Het percentage bomen in de bladverliesklassen 2-4 daalt van 40,8%
naar 39,4%. Daarmee is de Amerikaanse eik de soort met het hoogste schadepercentage in 1996. Het aandeel bomen met meer dan 10% verkleuring blijft in
1995-1996 constant op 11,3%.
Bij populier stijgt het aandeel beschadigde exemplaren van 26,0% naar 29,2%.
Abnormale verkleuring werd in geen van beide jaren vastgesteld.
Ten opzichte van 1994 blijft het naaldverlies van de Grove den in 1995 stabiel. In
1996 wordt de grootste toename in percentage beschadigde bomen bij deze
soort genoteerd: van 21,2% naar 27,9%. Inzake verkleuring blijft de toestand in
beide jaren ongeveer stabiel: in 1996 vertoont 7,8% van de bomen verkleuringsverschijnselen tegenover 8,8% in 1995.

BOSBESCHERMISG

99

BOSBOUW

De Corsicaanse den blijft de naaldboomsoort met het hoogste aandeel beschadigde bomen: in 1995 wordt een stijging vastgesteld tot 36,4%; in 1996 blijft het
aandeel beschadigde bomen stabiel. Abnormale verkleuring neemt af van 21,2%
in '95 tot 10,2% in '96.
Vitaliteitsbepalende factoren
Schade door insectenaantastingen komt in 1995 aan 45,9% van de steekproefbomen voor tegenover 43,f1/o in 1996. Het betreft meestal lichte aantastingen.
Matige tot sterke insectenschade wordt in '95 bij 8,3% van de bomen vastgesteld; in 1996 bij 10,6%. Belangrijke schadeverwekkers zijn o.a. Beukenspringkever (Rhynchaenus fag,) en plaatselijk Eikenprocessievlinder (Thaumetopoea
processionea). Bij de naaldboomsoorten wordt weinig insectenschade vastgesteld.
Schimmelaantastingen worden in 1995-1996 bij respectievelijk 22,3% en 28,7%
van de bomen waargenomen. De meest voorkomende schimmels zijn Eikenmeeldauw (MiCTosphaera alphitoides) bij Zomereik, Apiognomonia errabunda bij
Beuk en Sphaeropsis sapinea bij Corsicaanse den.
Weersomstandigheden hebben een belangrijke invloed op de vitaliteitstoestand. De laatste zomers waren zeer droog. 1995 kende een uitzonderlijk
warme zomer en in 1996 waren de voorjaarsmaanden tot en met juli zeer droog.
Symptomen van rechtstreekse schade door luchtverontreiniging zijn in 19951996 in het meetnet niet waargenomen. Luchtverontreiniging leidt echter tot
bodemverzuring, een verstoring van de nutriëntenkringJoop in de bodem en
onevenwichten in de voedingstoestand van de bomen. Hierdoor kunnen zij
gevoeliger worden voor de inwerking van andere schadefactoren. Zo blijkt uit
een oriënterende studie van de U.G. dat hoge ammonium-depositie bij
Corsicaanse den kan leiden tot een verhoogde schade door de schimmel

Sphaeropsis sapinea.
Belangrijke polluenten in het Vlaamse Gewest zijn S02' NOx' NH 3• In experimentele omstandigheden werd ook vastgesteld dat hoge ozonconcentraties
schade aan bomen veroorzaken.
Andere vitaliteitsbepalende factoren die geïnventariseerd worden zijn onder
andere exploitatieschade, vorstscheuren, slijmuitvloei en kroonsterfte.
1. 2. Evolutie bosgezondheidstoestand 1987-1995

In het kader van het internationale samenwerkingsprogramma EuIJcp-Forests
wordt in 1997 een overzichtsrapport gepubliceerd van 10 jaar bosgezondheidsinventarisatie in Europa. In dit verband werd in 1996 een overzicht opgemaakt
van de resultaten in het Vlaamse Gewest gedurende de periode 1987-1995. De
resultaten hebben betrekking op beoordelingen aan 797 gemeenschappelijke
bomen.
Voor alle soorten samen stijgt het aandeel beschadigde bomen van 12,8% in
1987 naar 31,0% in 1995. Vooral vanaf 1991 werd jaarlijks een toename van het
percentage bomen met meer dan 25% blad-/naaldverlies vastgesteld. Alleen in
1993 bleef de toestand stabiel.
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Over de volledige periode beschouwd vertoont de Zomereik de geringste vitaliteit van alle loofboomsoorten. Bij Amerikaanse eik neemt het bladverlies vanaf
1992 toe. Bij Beuk worden sterke schommelingen waargenomen. Van de naaldboomsoorten telt Corsicaanse den jaarlijks het hoogste percentage beschadigde
bomen. Het aandeel Grove dennen met meer dan 25 % naaldverlies ligt lager
maar neemt jaarlijks toe sinds de aanvang van de inventarisatie.
De mortaliteit is laag in alle inventarisatiejaren: 0,1 % in '89; 0,3% in '92 en '93
en 0 % in alle andere jaren.
De vitaliteitstoestand lijkt na een initiële verbetering in 1988 en 1989, sedert het
begin van de jaren '90 jaarlijks verminderd. De tijdspanne is echter nog te kort
om over een lange termijn trend te kunnen spreken.
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FIGUUR 1.

1. 3. Bodemonderzoek in de proefvlakken van het bosvitalIteitsmeetnet
In het kader van het internationale samenwerkingsprogramma naar de effecten
van luchtverontreiniging op het bosecosysteem, werd in de 10 proelVlakken van
het internationale 16Xl6 km net in Vlaanderen onderzoek verricht naar de toestand van de bosbodem. Verordening nr. 926/93 van de Europese Commissie
maakt deze bodeminventaris tot een verplichting voor de lidstaten van de
Europese Unie. De resultaten verschijnen in 1997 in het "Forest Soi! Condition
Report", samengesteld door het Forest Soil CoorJinating Centre van de
Universiteit Gent.
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Enkele belangrijke resultaten voor het Vlaamse Gewest worden hieronder weergegeven.
De zuurtegraad (pH-CaCI 2) varieert van 2,9 tot 5,6 in de minerale bodemlaag
en van 3,1 tot 6,8 in de humuslaag. In negen van de tien proefvlakken worden
zure bodemomstandigheden vastgesteld met een pH lager dan 4 in de organische en minerale horizont.
De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) en basenverzadigingsgraad variëren
maar zijn meestal laag tot middelmatig. De mediaan voor de CEC is 6,3 cmolJkg
in de 0-5 cm (minerale) laag; 3.7 cmolJkg in de 5-10 cm laag en 3,5 cmolJkg in de
10-20 cm laag. De zure bosbodems worden gekenmerkt door een dominantie
van aluminiumionen op het bodemuitwisselingscomplex (tot 84% van de CEC).
In 7 van de 10 proefvlakken is de basenverzadiging in minstens twee minerale
lagen lager dan 20%. In 3 meetpunten wordt een basenverzadigingsgraad kleiner dan 5% vastgesteld.
In de meeste gevallen is de ClN-verhouding van de humuslaag (gemiddelde =
27) lager dan van de minerale bodemlaag (gem. = 32). Onder naaldbomen worden de hoogste ClN-verhoudingen aangetroffen. C/N- en ClP-verhoudingen
nemen toe bij een afname van de humuskwaliteit. Morhumustypes (7 proefvlakken) hebben een hogere C/N en ClP-verhouding dan moder- (2 proefvlakken) en mull-humustypes (1 proefvlak).
De totale concentratie aan kalium, calcium en vooral magnesium is laag in de
zure bodems. Mor-humus bevat meer koolstof, stikstof en macro-elementen
dan de andere humustypes omwille van de geringe microbiële activiteit en de
trage afbraak.

1. 4. Evolutiegezondheidstoestand Quercus sp. en Plnus sp.
Beide projecten die in de loop van de voorbije jaren werden opgestart in het
kader van specifieke gezondheidsproblemen bij inlandse eik (Zoniënwoud,
Zevenbergenbos Lier) en Grove en Corsicaanse den (Lichtaart, Dessel) werden
in 1995-1996 voortgezet. Hoofddoel van deze programma's is het volgen van de
evolutie van de gezondheidstoestand in de getroffen gebieden.
De gegevens over de gezondheidstoestand van de inlandse eik, verzameld door
de groentechnici van de houtvesterij Groenendaal. zijn tevens ter beschikking
gesteld van een onderzoek naar de eikensterfte in het Vlaamse Gewest.
In 1995 werd een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de plotse en massale naaldverbruining in Pilllls-bestanden in het "Klein $chietveld" te
Brasschaat. De beschadigde zones in het gebied werden op kaart ingetekend.
Uit het onderzoek bleek dat een zware hagelstorm in juli 1995. gevolgd door een
ernstige infectie met de schimmel Sphaeropsis sapinea, aan de basis lagen van de
vastgestelde schade.
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1. 5. Bemestlngsproef Achel
In een aanplanting van Corsicaanse den in Achel (Limburg) werd in het begin
van de jaren '90 ernstige naaldverkleuring vastgesteld. Naaldanalyses toonden
zeer lage magnesiumgehaltes aan. Daarom werd in het voorjaar van 1994 een
bemestingsproef in dit bestand opgestart. In totaal werden 12 proefvlakken met
elk een oppervlakte van 1 are aangelegd. Er werden 3 behandelingen toegepast
met 3 herhalingen: 2 behandelingen met kieseriet (630 kg/ha en 400 kg/ha) en
een kieseriet + kalk bemesting (630 kg/ha kieseriet + 2750 kg/ha CaC03 ).
3 Blanco's dienen als getuigen. De calcium- en magnesiumgiften werden
bepaald op basis van een bodemanalyse.
In 1995-1996 werden hoogte- en diametergroei bepaald en werd de naaldbezetting opgevolgd. In het najaar van 1995 werden naaldanalyses uitgevoerd.
Anderhalfjaar na de bemesting blijken de gehaltes van calcium en magnesium
in de halfjaarlijkse naalden van alle bemeste proefvlakken significant hoger te
zijn dan in de getuigepercelen. De gehaltes aan kalium, fosfor en stikstof vertonen geen significante verschillen.

1. 6. Intensieve monitoring van het bosecosysteem
De permanente monitoring van het bosecosysteem, een lange-termijnproject
dat sinds 1991 loopt in 11 bosgebieden in het Vlaamse Gewest, werd in 1995 1996 verdergezet Het doel van dit project is de invloed van omgevingsfactoren,
in het bijzonder de luchtverontreiniging, op het bosecosysteem te onderzoeken.
Speciale aandacht gaat naar de invloed van luchtverontreiniging op de bosbodem en de relatie met de bosgezondheidstoestand. Het project kadert in het
internationale samenwerkingsprogramma van de EU en het ICP Forests van de
Verenigde Naties. De Werkgroep ad hoc Bodemonderzoek, een samenwerkingsverband tussen diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen, staat in
voor de uitvoering van het project
In 1995 - 1996 omvatten de activiteiten in het kader van dit project:
• Onderhoud van de proefvlakken (nummering bomen, aanleg bufferzone,
looppad,...);
• Jaarlijkse beoordeling van de gezondheidstoestand a.h.V. transekten (blad-/
naaldverlies, -verkleuring, beschrijvende parameters);
• Tweewekelijkse staalname neerslag- en bodempercolatiewater (provincie
Vlaams-Brabant);
• Staalname van bladeren/naalden in 12 proefvlakken (1995) in kader van
chemische analyse;
• Rapportering van meteorologische gegevens (2 proefvlakken) aan EulIcp
Forests in kader van testfase;
• Rapportering methodiek en data meetcampagne 1995 (bodem, depositie,
bladanalyses, groei, bosvitaliteit) aan EUlIcp Forests.
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Volgende onderdelen van het programma werden in 1995-1996 uitgevoerd door
universitaire instellingen in het kader van onderweksovereenkomsten:
• chemische analyse van de depositie in 6 proefvlakken: vrije veldneerslag,
doorval-, stamafvloeiwater, humuspercolatiewater en bodemoplossing (u.G.,
Laboratorium voor Bodemkunde, Laboratorium voor Bosbouw);
• vegetatie-opname in 12 proefvlakken bodemoplossing (u.G., Laboratorium
voor Bosbouw);
• opname van groeiparameters in 12 proefvlakken (u.G., Laboratorium voor
Bosbouw);
Voor 1997 werd door het IBW een projectvoorstel bij de Europese Commissie
ingediend met het oog op een financiële ondersteuning van de monitoringactiviteiten.
Met de geïntegreerde verwerking van de gegevens van het Vlaamse bosbodemmeetnet zal in 1997 een aanvang genomen worden. Hiervoor werd een onderweksovereenkomst afgesloten met het Laboratorium voor Bosbouw van de
U.G., dat in samenwerking met het IBW alle verzamelde gegevens van de voorbije meetcampagnes zal analyseren en verwerken.
Resultaten wateranalyses
Het bepalen en inventariseren van de samenstelling van de neerslag en het
bodemwater in het meetnet levert informatie op over de depositie van polluenten. Dit onderzoek kadert in een overeenkomst tussen het IBW en de Universiteit Gent (zie hoger). Het omvat een tweewekelijkse bemonstering en analyse
van het vrije veldwater, het doorvalwater, de stamafvloei, het humuspercolatiewater en het bodemwater op drie verschillende dieptes.
Methodiek
De bepaling van de samenstelling van de neerslag en het bodemwater vindt
plaats in 6 proefvlakken: Wijnendale (Beuk), Ravels (Corsicaanse den),
Brasschaat (Grove den), Gontrode 1 (Zomereik), Zoniënwoud (Beuk) en
Gontrode 2 (Gewone es).
In ieder proefvlak wordt naast het vrije veldwater, het doorvalwater, de stamafvloei en het humuspercolatiewater, ook het bodemwater op drie verschillende
dieptes gemeten, overeenstemmend met de uitlogings- en aanrijkingshoriwnt
en het moedermateriaal. De waterfracties worden tweewekelijks bemonsterd
Het vrije veld- en doorvalwater wordt bemonsterd d.m.v. bulk collectors. Op
het vrije veld zijn 4 collectoren opgesteld, in het proefbestand zijn 10 doorvalcollectoren op systematische wijze geïnstalleerd
Het verzamelen van het stamafvloeiwater gebeurt telkens aan 5 bomen, die
model staan voor 5 verschillende diameterklassen binnen het bestand [gemiddelde diameter (dg), dg ± standaardafwijking (s), dg ± 25].
De bemonstering van het humuswater wordt uitgevoerd aan de hand van
humuspercolatiecollectoren die onder de strooisellaag zijn ingegraven. Voor de
bemonstering van het bodemwater zijn 2 sets van suction lysimeters voorzien.
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Volgende parameters worden gemeten: pH, totale zuurheid, AI, Fe, Ca, Mg, K,
Na, NH 4, NO), N, HCO), Cl, S04 en organische stof.
Resultaten
De depositiegegevens bevestigen het geringe zure karakter van de vrije veldneerslag. De bulkdepositie loopt nooit hoger op dan 0.1 keq ha- I jaar-I. De afwezigheid van een correlatie tussen sulfaten en pH duidt er op dat er geen vrij
zwavelzuur in de neerslag aanwezig is. Alle gevormde zuren zijn reeds voornamelijk door ammoniak geneutraliseerd. De bulkdeposities van ammonium
en sulfaat liepen in 1995 op tot gemiddeld 10 kg ha-I.
De neutrale pH-waarden (± 6 eenheden) worden ook aangetroffen in het doorvalwater. Ook hier speelt NH) een belangrijke rol als acceptor van protonen die
bij de vorming van zwavelzuur vrijkomen, waardoor de pH ongewijzigd blijft.
In de meeste bestanden (Wijnendale, RaveIs, Brasschaat, Gontrode 1) is het
doorvalwater sterk aangerijkt met zure zouten zoals (NH4)2S04 waardoor de
potentiële zuurheid van de doorvalneerslag gevoelig verhoogt.
Naast ammoniak blijkt het kronendak een belangrijke zuurbufferende capaciteit te hebben. Uit de studie van de l1et throughfalI flux kan afgeleid worden dat
deze buffering vnJ. op minder verzuurde standplaatsen plaatsgrijpt (Zoniën en
Gontrode 2). Vooral in het essenproefvlak is er een belangrijke inwisseling van
protonen en ammonium voor basische kationen, hetgeen verklaard kan worden
door een externe aanvoer van basen via het verontreinigde beekwater dat door
het proefbestand loopt Tijdens de bladloze periode worden in deze loofhoutbestanden zuurdere deposities gemeten in doorval en vooral stamafvloei. Dit
laat vermoeden dat de kroonbuffering buiten het vegetatieseizoen geringer is.
De doorvaldeposities van ammonium en sulfaat liggen in 1995 en 1996 beduidend lager dan de geregistreerde waarden in de voorgaande jaren (20 à 30 kg
NH 4-N en S04-S ha-I jaar-I). Dit moet vnJ. toegeschreven worden aan meteorologische factoren. Tijdens de laatste meetjaren viel minder neerslag vergeleken
met de voorgaande jaren, wat de interceptie van NH) en S02 beperkte.
De zure zouten in de neerslag stellen in de bodem protonen vrij die door vrijstelling van aluminium uit de minerale fractie worden afgebufferd. In de proefvlakken te Wijnendale, RaveIs, Brasschaat en Gontrode 1 wordt in het bodemwater van de diepere horizonten een significant verband opgetekend tussen Al
enerzijds en sulfaten en nitraten anderzijds. Dit wijst op de vorming van zure
zouten zoals A~(S04)) en Al(NO))). Ze kunnen beschouwd worden als de eindproducten van bufferingsreacties tussen sterke zuren en de minerale fractie die
bij uitspoeling de aciditeit naar diepere bodemlagen verplaatsen. In de proefvlakken te Zoniën en Gontrode 2 is aluminium minder dominant in het kationenbestand van het bodemwater (hogere basenverzadigingsgraad van de bodem).
De aanwezigheid van nitraten in het bodem- en humuswater kan mede verklaard worden door mineralisatie van organisch materiaal en humus. In het
essenproefvlak te Gontrode grijpt er in het zomerhalfjaar een sterke nitrificatie
plaats. De nitraatconcentraties in het humuswater lopen op tot ruim 100 ppm
en worden voornamelijk door kalium en calcium gebalanceerd.
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1. 7. Automatisch meetstation Brasschaat
Door middel van een automatisch meetstation voor luchtverontreiniging in het
domeinbos De Inslag te Brasschaat, wordt sinds 1 april 1995 de pollutie door gasvormige polluenten opgevolgd. Deze locatie is tevens een proefvlak van het netwerk voor de intensieve monitoring van het bosecosysteem. De voorbije 2 jaar
werden gegevens verzameld betreffende de luchtconcentratie van zwaveldioxide,
stikstofoxides, ozon en ammoniak. Deze polluenten zijn mede verantwoordelijk
voor de verzuring en vermesting van halfnatuurlijke vegetaties zoals het naaldbosecosysteem in kwestie. De analyses leveren aanvullende informatie over de
totale pollutiebelasting. Deze kan naar effecten als volgt ingedeeld worden.
VERZURING

VERMESTING

ZOMERSMOG

S02
NOx

x
x

x

X

°3
NH 3

X

X

X

TABEL

3. Effecte11 vall gasvormige polluellte11.

De gemeten halfuursgemiddelden worden opgeslagen in een databank op pc.
Hiervoor werd met behulp van rekenbladmacro's een eigen verwerkingsprocedure uitgewerkt. Deze omvat de volgende stappen: eerste kwaliteitscontrole,
opslag in databank, validatie aan de hand van logboek, verwerking naar dag- en
jaargemiddelden.
Resultaten tonen aan dat de luchtconcentraties van S02' NOx, 03 in Brasschaat
een belangrijke vorm van pollutie vertegenwoordigen. De ammoniak-immissie
is er klein.
COMPONENT GEMID.

(1-1<71.1 3)

STANDAARD

AANTAL

MIN

MAX

MEDIAAN

AFWIJKING

HALFUUR-

(1-IG'M3)

(1-1<71.1 3)

(1-IG'M3)

259·4

10·5
2.1
31.8
26.3
0.0

WAARDEN

S02
NO
N02
°3
NH 3

17·0
15·1
33·4
36.0
1.2

11468
12066
12069
10287
11923

19·4
31.3
18.5
40.0
3·1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

> 312.5
193·5
255.3
32.0

4. Jaargemiddelde luchtcollce11traties te Brasschaat op 24 m hoogte
(periode: 22/03/1995 - 31/12/1995).

TABEL

In combinatie met een meteorologische uitrusting van de meettoren konden de
pollutiegegevens naar oorsprong geordend worden. Hierbij konden windsectoren aangeduid worden waaruit een hogere pollutie aan komt waaien. Dit kon in
overeenstemming gebracht worden met de geografische situering van het
proefvlak in de Antwerpse regio.
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Gemiddelde S02 -immissie (l/glm 3) per windsector in de periode 6.4.1995
- 28.12.1995 (meethoogte 24 711).

FIGUUR 2.

In de loop van de beschouwde periode werden enkele belangrijke aanpassingen
uitgevoerd aan de installatie:
• installatie van een sonische anemometer voor micrometeorologische doeleinden;
• telefonische verbinding tussen het meetstation en het !BW voor datatransmissie per modem;
• aanpassing en verfijning van het lastenboek voor het onderhoud van deze
installatie.
Grote zorg werd besteed aan de kwaliteitsbewaking. Hiertoe werden vergelijkende ijkingen uitgevoerd en een strikt onderhoudsprogramma toegepast.
Beheer proefvlak

Het proefvlak fungeert in eerste instantie als onderzoekssite voor de intensieve
monitoring van de invloed van de luchtverontreiniging op de bosgezondheidstoestand. Rond de meettoren werden multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten
in samenwerking met of door derden uitgebouwd. Om een ruimtelijke scheiding te creëren van de lange-termijn monitoringactiviteiten enerzijds en
destructieve metingen in het kader van andere onderzoeksprojecten anderzijds
werd een zonering in het proefvlak ingericht en werden alle onderzoeksactiviteiten, die bodemverstoringen met zich meebrengen, geïnventariseerd. Voor de
bescherming van de bodem tegen compactie werden paden met houten planken
aangelegd over de vaste routes doorheen het proefvlak.
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Bepaling van de droge depositie met micrometeorologische methode
Een literatuurstudie werd uitgevoerd naar de stand van zaken op het vlak van
micrometeorologische metingen van verzurende en vermestende depositie.
Hieruit werden de prioriteiten voor verdere activiteiten afgeleid In een eerste
stap wordt de bepaling van de droge depositie van S02 met de f1ux-gradient
methode op punt gesteld. Hiertoe werd een samenwerking met het departement Biologie van de Universitaire Instelling Antwerpen opgestart.

2.

Andere activiteiten en adviezen

2. 1. Adviezen
Aan de Afdeling Bos en Groen, openbare besturen en privé-boseigenaars werd
advies verleend inzake ziekten en aantastingen van bossen. Het betrof vooral
schimmelinfecties, in mindere mate aantastingen door insecten en abiotische
schade.
In 1996 werd medewerking verleend aan de campagne rond de Eikeprocessievlinder door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van de provincie Antwerpen.
2. 2. Werk- en stuurgroepen
Vlaamse Hoge Bosraad;
Scientific Advisory Group van de EU;
Stuurgroep project Meettoren Gontrode-Bosbodemmeetnet;
Stuurgroep project Omvonningsproeven, bodemverbetering-bekalking;
Stuurgroep Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal;
Stuurgroep Forest Soil Coördinating Centre (FSCC);
Ad hoc Advisory Group FSCC;
Stuurgroep project Eikensterfte (Bos en Groen);
Stuurgroep project" Sphat?Topsis sapinea: fytopathologische aspecten en relatie met omgevingsfactoren" (Bos en Groen);
Stuurgroep "Boomfysiologisch onderzoek als indicatie van olonschade" (Bos en Groen);
Stuurgroep "Studie van de koolstofbalans van en de koolstofopslag in het Vlaamse bos" (Bos
en Groen);
Werkgroep Milieustatistieken (MISTA) van Milieudatabank;
Adviescommissie bosreservaten Houtvesterij Antwerpen;
Adviescommissie bosreservaten Houtvesterij Bree;
Adviescommissie bosreservaten Houtvesterij Hechtel;
Adviescommissie bosreservaten Houtvesterij Hasselt,
Stuurgroep Vogelkersproject Bos en Groen;
Stuurgroep Fsc-Houtcertificatie;
Stuurgroep "Trekpaarden in de bosarbeid" (Bos en Groen);
Stuurgroep "Bosarbeid in kader van natuurgetrouwe bosbouw" (Bos en Groen).
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2. 3. Promotor I Coördinator
Coördinator Straatsburg Resoluties I en 6 voor het Vlaamse Gewest;
National Focal Centre Level I en 11 - onderzoek Europese Gemeenschap/IeP Forests.

2. 4. Cursussen
Volgende cursussen werden gegeven:
cursus Bosbeheer en Natuurontwikkeling (vak bosbescherming), ingericht door EBG
(maart 1995);
vak Bosbescherming "Biotische en abiotische factoren", begeleiding excursie - cursus
Bosbouwbekwaamheid (december 1995- juni 1996, Genk, Mechelen, Hoeilaart, Gent);
vak Bosbescherming in kader van cursus Bosbeheer en Natuurontwikkeling (septembernovember 1996, Lanaken, Kalmthout);
• Les Bosbescherming, KULeuven, cursus bosbeheersregeling (november 1996).

2. 5. Kontakten met de pers
Perstekst Forest Soils Expert Panel Meeting 12 - 13.01.1995;
Interview tijdschrift "Gent Universiteit" - 27.02.1995;
• Interview Le $oir - 09.03.1995;
BRTN Radio - Bosgezondheid 21.°3.1995;
De Standaard 19.04.1995;
Gazet van Antwerpen 27.05.1995;
BRTN Radio - Voor de dag 08.1995;
BRTN Radio - De Zuidkant 08.1995
BRTN Radio - Duitstalige uitzendingen 08.1995;
• VTM televisie - bosgezondheid Vlaamse Gewest 08.1995;
Persconferentie "Bossen en Luchtverontreiniging", Brasschaat 16.07-1996;
BRTN Radio - regionale uitzendingen 0- Vlaanderen 17.10.1996.

3.

Zendingen
Ad hoc Meeting on the Assessment of Ground Vegetation (UN/ECE ICP Forests), Hamburg
21-22.02.1995;

Ad hoc Meeting on the Assessment ofCrown Condition (UN/ECE ICP Forests), Hamburg 2223·02.1995;
IIth Task Force Meeting ICP Forests - Tsjechië, Jiloviste 28-31.05.1995;
10 tb International ECE/Eu Intercalibration Course for Central Europe, Denemarken, 13-15
juni 1995;
Workshop on Crown Condition Assessment in Leveill-plots (UN/ECE ICP Forests),
Hamburg, 13-15.11.1995;
5tb meeting of tbe ICP Forests 'Forest Soils Expert Panel' - Brussel, U-13 januari 1995;
6th meeting of the JeP Forests 'Forest Soils Expert Panel' - Brussel, 1-2 april 1996;
(Bos)inventarisaties nu en in de toekomst, GPS demonstratie, IKc-Natuurbeheer, Nederland,
Ommen 2 mei 1996;
Vertegenwoordiging IBW op Natuurexpo 96, Hongarije, Boedapest, 21-27 augustus 1996;
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Bilthoven (Nederland), 6 april
1995;
Bosvitaliteit - Studiedag georganiseerd door het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal en
het Centrum voor Privé Bosbouw - Overijse, 06IJ2I95 - Roskams, P. (spreker);
Gestion sylvicole et mécanisation forestière sur les sols hydromorphes; comment éviter les
dégradations?, Louvain-Ia-Neuve, 26104196;
International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests - Coordinating Meeting pcc East, Praag u - 15 mei 1996;
International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests - I2th Task Force Meeting, Nederland - Doorwerth, 2 - 5juni 1996;
Combined sAG-Nationai Focal Centres meeting (Levelll) in kader van EU I ICP Forests,
Wageningen, 23-24 sept. 1996;
17th internationallUFRo meeting for specialists in air pollution effects on forest ecosystems
te Firenze (Italië) 14-19 september 1996;
Infodag Mdeling Natuur, 30.06.1996
Voorstelling resultaten bodemverbetering, bosomvorrning (u.G. -Labo Bosbouw) en intensieve monitoring van het bosecosysteem, RaveIs, 01IJol'96 - Roskams, P. (spreker), Sioen, G.
Natuurtechnische milieubouw, Brussel, oktober 1996;
ICP ForestslEu ad hoc expert meeting over meteorologische waarnemingen in het levelll
intensieve monitoring netwerk te Freising (Duitsland) IJ-U november 1996.

4.

Samenwerkingsverbanden
Het ICP Forests is een internationaal samenwerkingsprogramma dat in 1985 werd opgestart
in het kader van de "UN Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution". Het
beoogt de inventarisatie, beschrijving en monitoring van de bosgezondheidstoestand in
internationaal verband d.m.v. uniforme onderzoeksmethodes.
Er bestaat een nauwe samenwerking met een analoog programma van de Europese
Commissie.
In het kader van beide programma's vervult het IBW de rol van National Focal Centre.
Een vertegenwoordiger van het IBW maakt deel uit van de internationale 'Scientific Advisory
Group' van de EU als deskundige inzake vitaliteitsbeoordelingen.
De vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in de Werkgroep Luchtverontreiniging van
het Permanent Bosbouwcomité van de Europese Commissie, deelname aan de Task Force
meetings en de diverse expert panels van het ICP Forests behoren eveneens tot deze opdracht
(cfr. zendingen).
Sinds 1991 neemt de Werkgroep Bodemonderzoek in het kader van ICP Forests het voorzitterschap waar van het "Forest Soils Expert Panel".
In samenwerking met het Forest Soil Coordinating Centre en de Afdeling Bos en Groen
werd in 1995 en 1996 de 5de respectievelijk 6de internationale vergadering van het Forest
Soils Expert Panel georganiseerd te Brussel
Het Forest Soil Coordinating Centre (FSCC) ging in november 1993 van start aan het
Laboratorium voor Bodemkunde van de U.G. (Prof. dr. E. Van Ranst). Het heeft als hoofdopdracht de centralisatie, opslag, interpretatie en rapportering van de resultaten van het
bodemonderzoek in de Level I - proefvlakken op Europees vlak (EU en ICP Forests). In dit
verband werd actief meegewerkt aan de voorbereiding van dit project, de contacten met de
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Europese Commissie, de samenstelling van het dossier en de opvolging van het project. De
opvolging omvat o.a. deelname aan de vergaderingen van de Stuurgroep en de Ad hoc
Advisory Group, maandelijkse vergadering met de FSCC - medewerkers en de opvolging van
het dossier naar de Europese Commissie.
• Werkgroep ad hoc Bodemonderzoek: dr. 1.6. Intensieve monitoring van het bosecosysteem.
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Visstand beheer en visteelt

Algemene doelstellingen
De activiteiten in verband met visstandsbeheer aan het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer situeren zich in het ruimere kader van het integraal waterbeheer
waarvan het visstandsbeheer een onlosmakelijk deelaspect vormt. Deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden in drie verschillende fasen:
Een eerste fase heeft als doelstelling het inventariseren van visbestanden in het
Vlaamse Gewest.
De monitoring van visbestanden draagt bij tot de ontwikkeling van een doeltreffend instrumentarium voor de inventarisatie van de toestand van de natuur
in Vlaanderen.
De concrete doelstelling van dit onderzoek is kennis van de toestand van de vispopulaties in Vlaanderen te verwerven via regelmatige inventarisatie en monitoring van de waterlopen en afgesloten waters van het Vlaamse Gewest.
Essentieel hierbij is dat een standaardmeetnet wordt uitgebouwd met een
representatief aantal staalnamepunten die dan op regelmatige tijdstippen zullen
worden bemonsterd om zo eventuele verschuivingen in het visbestand vast te
stellen.
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Belangrijk is eveneens het formuleren van een streefbeeld waar op het vlak van
visstandsbeheer naar toe moet worden gewerkt.
De aangebrachte gegevens zullen voor wat het visstandsbeheer betreft, gesitueerd
in het ruimer kader van natuurbehoud en -ontwikkeling, beleidsbepalend zijn
en aangeven welke visbestanden prioritair dienen beschermd of aangepakt te
worden.
Een tweede fase van het onderzoek beoogt het inventariseren van de habitatkenmerken van een aantal prioritaire waterlopen. Op basis van deze inventarisaties kan dan onderzocht worden of de structuurkenmerken van de waterloop
voldoen of in functie van het visbestand moeten hersteld worden.
Het instrument dat ons daarvoor ter beschikking werd gesteld is de natuurtechnische milieubouw.
Een derde stap die binnen het visstandsbeheer vaak aan bod komt is het herintroduceren van vissoorten daar waar zij omwille van ongunstige omstandigheden in het verleden zijn verdwenen. Herintroductieprogramma's ondersteund
door specifieke visteelttechnieken maken hiervan het hoofdaandeel uit.
Deze aanpak van het visstandsbeheer kadert in:
• het soortgericht beleid: inventarisatie van de in Vlaanderen voorkomende
vissoorten, duiding van de status van bedreigde of beschermde vissoorten;
• het gebiedsgericht beleid: het selecteren van die gebieden die prioritair in
aanmerking moeten komen voor natuurbehoud en/of -ontwikkeling;
• een beleid gericht op ecologische kwaliteit: in het kader van integraal waterbeheer moet werk gemaakt worden van de realisatie van een aantal natuurdoeltypen.

1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Visbestandsopnames
Inleiding
In het kader van het MINA-plan 2000, werd door de Vlaamse Gemeenschap de
opdracht gegeven aan het IBW om een inventarisatie te maken over visbestanden
in de Vlaamse binnenwateren. De monitoring van visbestanden in het Vlaamse
Gewest draagt bij tot de ontwikkeling van een doeltreffend instrumentarium
voor de inventarisatie van de toestand van de natuur in Vlaanderen.
Doelstellingen
De concrete doelstelling van dit onderzoek is kennis van de toestand van de vispopulaties in Vlaanderen te verwerven via regelmatige inventarisatie en monitoring van de waterlopen en afgesloten waters van het Vlaamse Gewest.
Deze gegevens zullen o.a. gebruikt worden in de uitvoering van planmatig
visbestandsbeheer (inclusief actief biologisch beheer, herbepotingsbeleid,
bijzondere visserijreglementering, enz... ). Dit onderzoek zal ook dienen tot
duiding van verstoringsfactoren in aquatische habitats (zoals op gebied van
waterkwaliteit, structuurkwaliteit of andere vormen van verstoring), indicaties
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geven voor biotoopsanering en waterzuivering, ter vastlegging van de prioriteiten in functie van de riviervisserij en natuurontwikkeling bij saneringswerken,
duiding van de status van bedreigde of beschermde vissoorten.
Op termijn zal een duidelijk overzicht kunnen gegeven worden van de toestand
van de visstand in Vlaanderen en de evolutie ervan. Hierbij is het essentieel dat
een standaardmeetnet zal worden uitgebouwd met een representatief aantal
staalnamepunten die dan op regelmatige tijdstippen zullen worden bemonsterd
om zo eventuele verschuivingen in het visbestand vast te leggen.
Onderstaande tabel geeft het programma van de visbestandsopnames per
provincie voor 1996 weer.
PROVINCIE

WATER

Antwerpen

Kleine A en zijbeken
Melleput
Kanaal Leuven-Dijle
De A en zijbeken
Kanaal Bocholt-Herentals
De Vliet en zijbeken
Bovenvliet-Benedenvliet-Mandoersebeek en de Edegemse beek

Limburg

Lossing en Horstgaterbeek
Itterbeek en Wijshagerbeek
Jeker en zijbeken
Kanaal Bocholt-Herentals

Vlaams-Brabant

Voer
Zuunbeek en zijbeken
Groot en Klein Zuunbekken
Weesbeek, Leibeek en Hollakenbeek
Kanaal Leuven-Dijle

Oost-Vlaanderen

Dender
Bekken van de Bovenschelde inclusief de Zwalmbeek en zijbeken
Moervaart
Leie, van Oude Leie tot grens West-Vlaanderen
Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en de Barbierbeek

West Vlaanderen

Lovaart
Zwinpolder: Zwinnevaart, Hoekevaart, Eienbroekvaart, Kleine Geule,
Nieuwe Watergang.
Sisput
Leie, van grens Oost-Vlaanderen tot Franse grens
IJzer, van monding tot Franse grens
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Keuze van afvissingsmethode en veldprotocol
Het doel is zoveel mogelijk gegevens bekomen over de verspreiding van vissoorten (kwalitatieve gegevens) in de Vlaamse binnenwateren en indien mogelijk densiteitsschattingen te maken van de visfauna (kwantitatieve gegevens).
De keuze van afvissingsmethode is dan ook in functie van een zo maximaal
mogelijke bevissing en is afhankelijk van het type waterloop ofhet te bemonsteren water.
De methode is in die zin gestandaardiseerd dat voor éénzeIfde type waterloop
(vb. een kanaal), steeds gelijkaardig wordt gevist. De methodes die worden
gebruikt zijn: elektro visserij, zegenvisserij, fuikvisserij en het gebruik van
kieuwnetten. De methodes worden apart of in combinatie gebruikt.
Op terrein worden volgende fiches ingevuld:
Een eerste fiche VI wordt per staalnameplaats ingevuld en omvat gegevens
betreft de nummering en de locatie van de plaats, alsook fysico-chemische en
biotoopbeschrijvende gegevens.
Een tweede fiche V2 wordt eveneens per staalnamelocaliteit ingevuld en omvat
gegevens betreffende de bevissingsmethodiek op die locatie, alsook worden de
namen van de personen en diensten die bij de afvissing betrokken waren op
deze fiche ingevuld worden
Fiche V3 is een fiche waarop de vangstgegevens (soort, lengte en gewicht) per
lokaliteit en per methode worden genoteerd. Er worden 200 exemplaren van één
soort opgemeten, de overige worden geteld en gewogen en ingevuld op fiche V4.
Voor de nummering van de bemonsteringslocaliteiten wordt eIk staalnamepunt
geïdentificeerd door een uniek nummer bestaande uit 8 cijfers en is gebaseerd
op de Awp-codering.
De waterloopcode (Awp-code) zoals door het Centrum voor Overheidsinformatiek (COl) opgesteld omvat eveneens 8 cijfers waarvan het eerste cijfer duidt
op de sector, de eerste twee cijfers op de subsector en de eerste drie cijfers op de
zone. De laatste 5 cijfers duiden de waterloop aan.
De volledige beschrijving van de methode die wordt gebruikt voor het toekennen van waterloopcodes vindt men terug in de COl-handleiding.
Bij de door ons gebruikte nummering van bemonsteringslocaliteiten worden
slechts de eerste 5 cijfers van de Awp-code van de desbetreffende waterloop
overgenomen. Dit getal wordt dan aangevuld met drie cijfers, nI. een oplopende
nummering van de bron naar de monding toe. Dit nummer bestaande uit 8 cijfers is uniek en stemt slechts met één coördinaat overeen.
Hierna worden afvissingsresultaten van de Lossing (1996) en van de Demer en
zijbeken (1992-95) kort besproken.

Het visbestand van de Lossing. Limburg
Door het IBW werden. in samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie
van Limburg en de houtvesterij Bree, Afdeling Bos en Groen, van AMINAL, op
11 maart 1996 visbestandsopnames uitgevoerd op de Lossing (Limburg).
De Lossing behoort tot het Maasbekken, ze ontspringt te Bree en loopt vervolgens doorheen Molenbeersel en Kinrooi, om dan op Nederlands grondgebied
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even over de grens uit te monden in de Maas. De Horstgaterbeek is een zijbeek
van de Lossing en de Nieuwe Beek, ook wel Zuurbeek genoemd, is op zijn beurt
een zijbeek van deze Horstgaterbeek.
De onderzochte beken bevinden zich allen in de Awp-zone 922.
Tab. 1 geeft een omschrijving van de staalnameplaatsen, hun situering is geïllustreerd op Fig.
NR

LAMBERTCOORDINATEN

WATERLOOP

GEMEENTE + BESCHRIJVING
Bree, waar de Lossing
onder de Abeek gaat
Molenbeersel, Kinrooi, waar de
lossing opnieuw onder de Abeek gaat
Molenbeersel, Kinrooi
Molenbeersel, Kinrooi
Molenbeersel, Kinrooi
Bree
Bree
Molenbeersel, Kinrooi

X-Y

92259100

240.16-209·08

Lossing

92259150

241.44-208.54

Lossing

922 59 200
922 59250
922 59300
922 66100
922 66150
92273100

243·34-207·54
244.40-206.46
247.90-207.60
238.80-204·60
242.76-206.00
243.10-206.32

Lossing
Lossing
Lossing
Horstgaterbeek
Horstgaterbeek
Nieuwe Beek

TABEL 1. Situering van de staalrwmeplaatsell.
Op de 8 staalnameplaatsen werden de visbestandsopnames uitgevoerd door
middel van elektro visserij. Er werd gevist al wadend door het water en dit over
een afstand van 100 m op elk staalnamepunt.
In onderstaande tabel worden de aangetroffen soorten op de verschillende
staalnameplaatsen weergegeven. Tabel 3 geeft de effectieve vangst per soort en
per staalnameplaats weer.
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TABEL 2. Aangetroffen vissoorten en het totaal aantal soorten (N) op de verschillende
staalnameptmten.
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PLAATS

PALING

ALVER

RIVIER- BLANKGRONDEL VOORN

RIETVOORN

ZEELT

BERMPJE

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

1266.3
10

44·1
7

5·1
1

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

476.9
1

98·3
10

10·7
2

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

2009·8

160.7
87

154·4
29

474·9
6

16

92259250

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

1053·2
3

277·1
81

150·3
10

563.1
8

87.1
23

92259300

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

19·7
5

43.8

92259100

92259150

92259200

7
5.4
2

92266100

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

92266150

Tot Gf100 m
Tot Nf100 m

21.2
10

92273100

Tot Gltoo m
Tot Nf100 m

11.7
5

32
II

159.6
II

1146.9
5

9·7
2

4

3

31.4
6
5·8
4

15.6
3

Effectieve vangst per soort en per staalnameplaats uitgedrukt in g/lOO m en
aantal/wo m en omgerekend naar kg/ha.

TABEL 3.
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PLAATS

922 59 10 0

AM.

30

100

ZONNE-

DWERG-

HONDS-

STEKEL-

STEKEL-

BAARS

MEERVAL

VIS

BAARS

BAARS

0.6

7·7
2

BR. AM.

922 59 150

567
14

92259 200

268.8
2

92 2 59 250
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Op de Lossing en de bemonsterde zijbeken werden in totaal 14 vissoorten aangetroffen, waarvan 3 exoten nl. de Amerikaanse dwergmeerval, de Amerikaanse
hondsvis, de zonnebaars en 1 beschermde soort nl. het bermpje. Op de Lossing
zelf werd de grootste soortenvariatie aangetroffen (13 soorten). Riviergrondel en
blankvoorn werden over de hele waterloop aangetroffen, behalve dan op de
bovenloop van de Horstgaterloop (staalnamepunt 922 66100) waar geen enkele
vis werd gevangen. Het water aldaar was dan ook vervuild door rioolschimmel.
Opmerkelijk was ook dat de beschermde soort i.c. bermpje op 6 van de 8 staalnameplaatsen werd aangetroffen. Paling, zeelt en bruine Amerikaanse dwergmeerval werden bijna over de gehele Lossing gevangen maar niet op de zijlopen. De soorten alver, rietvoorn, snoek, zonnebaars en baars kwamen elk
slechts op één staalnamepunt voor (zij het dan wel verschillende). In de benedenloop van de Lossing werden slechts twee vissoorten aangetroffen nI. de
riviergrondel en de blankvoorn. De grootste biomassa's werden gevangen op de
staalnameplaatsen 92259150 en 92259200, (respectievelijk 2726.3 ghoo m en
3161.6 glm), hier werden ook het grootste soortenaantal gevonden.
Op de Lossing treffen we dus nog heel wat soorten aan. Eventueel kan agrarische en huishoudelijke vervuiling zijn effect hebben op de visstand.
Uitwijkmogelijkheden en migratie worden verhinderd doordat de Lossing
2 maal via duikers onder de Abeek gaat, en door de aanwezigheid van de stuw
te Grootbroek.

Het I'isbestand in het Demerbekkm
In december 1992 werd gestart met een onderzoek naar de visbestanden in het
Demerbekken. Aanleiding was het ontbreken van essentiële informatie hieromtrent in het kader van de bekkenwerking en de waterzuiveringsprogramma's.
Gezien het Demerbekken tot de prioritaire bekkens behoort en de voorhanden
zijnde gegevens met betrekking tot de visstand fragmentair en niet meer actueel
waren, werd dit onderzoek bij hoogdringendheid aangevat.
Tegen begin 1996 waren 221 staalnamepunten bemonsterd. Op 165 hiervan
(75%) werd de aanwezigheid van vis vastgesteld, gaande van een enkele stekelbaars tot soortenrijke en zeldzame visbestanden. Op 56 (25%) plaatsen kon echter totaal geen visleven worden waargenomen. Plaatselijk te slechte waterkwaliteit, het ontbreken van natuurlijke structuurkenmerken, migratieknelpunten of
een te geringe waterdiepte liggen meestal aan de basis hiervan.
In totaal werd het voorkomen van 28 verschillende vissoorten in het Demerbekken vastgesteld. Van twee soorten werd het voorkomen van telkens twee
rassen vastgesteld (giebel-goudvis en winde-goudwinde).
Van de 28 vissoorten waarvan historische gegevens van hun voorkomen in het
Demerbekken beschikbaar zijn, zijn op dit ogenblik 11 soorten zo goed als verdwenen of totaal uitgestorven. Zij werden gedurende dit toch wel uitgebreid
onderzoek alleszins niet meer aangetroffen. Sommige daarvan waren tot enkele
decennia terug algemeen voorkomend. Tijdens het onderzoek werd eveneens
de aanwezjgheid van een aantal in België beschermde soorten vastgesteld: de
beekprik, het bermpje, de bittervoorn en de grote modderkruiper.
Het vetje, dat volgens de conventie van Bern eveneens beschermd wordt, werd
ook aangetroffen. Voor deze soorten, evenals voor een aantal andere, niet
beschermde, maar toch bedreigde soorten dienen dringend soortenbescherWILDBEHEER

124

VISSTAN'DBEHEER & VISTEELT

mingsplannen opgesteld te worden. Voor een aantal soorten die volledig zijn
verdwenen, dienen herintroductieprogramma's te worden uitgewerkt.
Anders dan met een aantal van de autochtone soorten, is het gesteld met de
exoten in het Demerbekken. Afgaand op een aantal historische gegevens kunnen we hier vaststellen dat heel wat soorten, in totaal 9, die vroeger niet in het
Demerbekken voorkwamen, er nu wel worden aangetroffen. Ernstige problemen kunnen worden verwacht bij soorten die zich vrij goed aan tal van biotopen kunnen aanpassen of met andere woorden weinig eisen stellen aan het
milieu. Dergelijke soorten verspreiden zich vaak over een groot areaal en
komen na verloop van tijd vaak in hoge densiteiten voor. Gevolg is, dat het
evenwicht binnen het oorspronkelijk visbestand wordt verstoord en een aantal
inheemse soorten op termijn zelfs kunnen verdwijnen omwille van factoren
zoals voedselconcurrentie, predatie van kuit oflarven en dergelijke. In het
Demerbekken is dit bijvoorbeeld het geval voor soorten als de giebel, de zonnebaars en de steeds verder oprukkende blauwbandgrondel.
Verschillende factoren liggen aan de basis van de teloorgang van het natuurlijke
karakter van het visbestand in het Demerbekken. Een belangrijke rol spelen de
waterkwaliteit, het verdwijnen van de natuurlijke structuurkenmerken en het
belemmeren van de vismigratie.
Waterlopen of subbekkens waar op grond van de aangetroffen visbestanden in
het Demerbekken prioritair een degelijk beschermings- en herstelbeleid in de
praktijk dient gebracht te worden, worden hierna kort besproken.
Uiteraard vormt het ecologisch herstel van de Demer zelf een absolute voorwaarde vooraleer over andere subbekkens kan worden gepraat. Deze rivier
vormt de hoofdader van het hele bekken en dus ook de belangrijkste verbindingsweg tussen de verschillende zijbeken onderling, wat met zich meebrengt
dat tekortkomingen wat sanering van de Demer zelf betreft, een hypotheek leggen op het herstel van het hele bekken. Daarbij komt nog dat de visbestandsopnames op de Demer aan het licht brachten dat de soortenrijkdom hier zeer
groot is en er ook een aantal beschermde zowel als zeldzame soorten voorkomen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de recente verbetering op het vlak
van waterkwaliteit.
Andere waterlopen waar belangrijke visbestanden of potenties werden vastgesteld zijn het subbekken van de Motte, de Velpe, het subbekken van de
Winge, de Zwarte beek, het subbekken van de Munsterbeek en de Laambeek.
Op zichzelf in de huidige toestand minder waardevol maar met de nodige
potenties naar de toekomst toe zijn de Grote Gete en de Kleine Gete omwille
van hun snelstromend karakter en de daarmee gepaard gaande typische vissoorten en het bekken van de Herk, een waterloop die vroeger wijd vermaard
was om zijn dens visbestand en rijke soortendiversiteit.
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1. 2. Onderzoek met betrekking tot biotoopherstel

1. 2. 1. Evaluatie van een paaiplaats langs het Netekanaal te Duffel
Naast de praktische ondersteuning via het formuleren van voorstellen en
adviesverlening worden eveneens projecten geëvalueerd. Eén van die projecten
is de paaiplaats langs het Netekanaal te Duffel.
Bij herstellingswerken aan het dijklichaam van het Netekanaal, werd in 1992 een
bestaande vijver met de kanaalarm verbonden om als paaivijver te fungeren. Er
werd gekozen voor een verbinding via twee stalen buizen met een diameter van
1 m en een lengte van 11 m. De vrees bestond dat de migratie van vissen tussen
de vijver en het kanaal zou belemmerd worden door de lengte van de verbindingsbuizen. Het doel van de evaluatie is de efficiëntie van de paaivijver en de
passage van vissen doorheen een niet-verdronken buis na te gaan. Via het plaatsen van fuiken in de buizen kon nagegaan worden welke vissoorten en welke
grootte-klasse van vissen gebruik maken van de paaivijver. Het onderzoek werd
uitgevoerd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking
met de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen en de Universitaire
Instelling Antwerpen.
De fuiken werden op 28 maart 1996 in de buizen gebracht. Eén van de fuiken
werd georiënteerd inwaarts de vijver (voor het opvangen van de vissen die de
paaivijver inzwemmen), een tweede uitwaarts (voor het opvangen van de vissen
die de paaivijver uitzwemmen). De fuiken werden 3 maal per week gelicht. De
gevangen vissen werden geteld, gemeten en gewogen. De vissen uit de inwaarts
gerichte fuik werden in de vijver uitgezet; de vissen uit de uitwaarts gerichte
fuik in de kanaalarm. Op 03.07.1996 werden de fuiken uit de buizen verwijderd,
aangezien een te groot aantal jonge vissen in de fuiken terecht kwam, wat te
sterk nadelige gevolgen had voor hun conditie. Vanaf 28.06 begon nl. reeds de
trek van de juveniele vissen naar buiten de paaivijver toe.
Tijdens de staal namen werden 13 vissoorten aangetroffen: rietvoorn, snoek,
brasem, zeelt, kolblei, baars, karper, giebel, blankvoorn, vetje, zonnebaars, pos
en paling. In totaal werden op de 37 staalnamen 446 vissen in de fuiken gevangen. Hiervan zwommen 269 vissen de paaivijver in, 177 vissen zwommen de
paaivijver uit. Bij de uitwaarts migrerende vis komt nog een 800-tal broedvisjes
bij (baars en voorn) die op slechts enkele dagen werden gevangen, tot op het
ogenblik dat het experiment werd beëindigd.
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FIGUUR.

De inwaartse migratie vindt voor alle vissoorten plaats binnen de paaitijd, met
uitzondering van de zeelt. Dit is echter, evenals snoek die slechts één maal werd
gevangen, een vis van heldere wateren en komt hier dus waarschijnlijk zelden
voor. Van de overige soorten zwemmen steeds één of meerdere geslachtsnipe
individuen de paaivijver in of uit, 225 in totaal. De inwaartse migratie wordt
gedomineerd door de aanwezigheid van rietvoorn, voornamelijk geslachtsrijpe
individuen. De uitwaartse migratie wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van baars- en blankvoornbroed. Opvallend is ook hier, evenals bij de
inwaartse migratie, de sterke vertegenwoordiging van rietvoorn.
De resultaten van de bemonsteringen tonen aan dat de migratie vanuit het
kanaal naar de paaivijver en omgekeerd doorheen de buizen die kanaal en vijver
verbinden mogelijk is.
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1. 2. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden van kokosmatten
als hulpmiddel bij het beplanten van technische oeververdedigingen
Omdat er nog weinig onderzoek verricht is naar het natuurvriendelijk maken
van bestaande technische oeververdedigingen, werd door het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking met het Laboratorium voor Agrozoölogie van de Universiteit Gent een onderzoeksopdracht opgestart met als
doel het onderzoek naar de mogelijkheden van kokosmatten als hulpmiddel bij
het beplanten van technische oeververdedigingen te evalueren.
Er werd hierbij onderzocht in hoeverre voorbeplante kokosmatten een bijdrage
kunnen leveren tot het laten begroeien van bestaande technische oeververdedigingsconstructies langsheen oevers waarop in het verleden geen spontane kolonisatie van de verdediging plaatsvond. Naast het aanbrengen van voorbeplante
kokosmatten werd ook de aanplant van zoden uitgeprobeerd.
Besluit en aanbevelingen voor verder onderzoek
Het gebruik van voorbeplante kokosmatten voor het begroeien van schanskorven biedt zeker mogelijkheden. Momenteel zijn deze enkel te koop in
Duitsland. Naast het feit dat ze duur zijn en de invoer ervan hoge transportkosten met zich meebrengt, bevatten deze matten ook 'uitheems' plantmateriaal. In het kader van het natuurbehoud is het gebruik van deze matten dan
ook niet gewenst.
Verwacht wordt dat, indien de vraag naar voorbeplante kokosmatten toeneemt,
deze materialen ook in ons land zullen opgekweekt (met eigen inheems plantmateriaal) en verkocht worden. Daarenboven kan dit tevens leiden tot een
kostprijsdaling.
Bij het opkweken van voorbeplante kokosmatten blijkt het inwortelingsproces
zeer vlot te verlopen wanneer de matten in een (onverwarmde) serre in een
waterbekken liggen waarin een constante waterstand gehandhaafd wordt.
Verder onderzoek moet uitwijzen ofhet aanbrengen van nog niet verspeende
zaailingen op de matten een betere inworteling geeft dan de nu gebruikte éénjarige zaailingen.
Het aanbrengen van voorbeplante matten op schanskorven is eenvoudig: m.b.v.
ijzerdraad kan men de matten gemakkelijk aan de korven bevestigen. Verdere
opvolging zal uitwijzen hoelang het duurt vooraleer de matten afgebroken zijn.
Het aanbrengen van aarde op de korven is nodig om de planten toch enig
inwortelingssubstraat te bieden. De gebruikte leemachtige grond van ter plaatse
bleek zeer goed te voldoen. Indien de aanplantingen onmiddellijk gebeuren na
de bestorting is het gevaar voor afspoeling miniem. Bovendien was deze grond
nat voordat hij met de matten afgedekt werd. Indien de grond droog zou zijn,
wordt wel aangeraden om hem voor het planten te bevochtigen.
De mat beschermt de plantenwortels niet alleen tegen uitspoeling, vraat door
watervogels of muskusratten maar ook tegen uitdroging. Daarom is het tevens
belangrijk om een goede, natte grond onder de mat aan te brengen.
Het is nogmaals bewezen dat, zeker voor kleine lisdodde, het aanplanten enkel
ter hoogte van de waterlijn succesvol is. Bij schommelende waterstanden kan
men een bredere aanplantzone voorzien om mogelijke waterstandsschommelingen op te vangen.
WJLDBEHEER
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De bestrijding van muskusrat en watervogels is noodzakelijk.
Het aanplanten dient liefst vroeger in het voorjaar te gebeuren. De kans dat de
planten dan onmiddellijk na het aanplanten geconfronteerd worden met een
lange droogte periode, zoals dit jaar het geval was, is dan veel kleiner.
Anderzijds wordt ook aangeraden om niet te vroeg te planten aangezien het
niet ondenkbaar is dat de kans op vraatschade veel groter is ( er is dan weinig
groen in de omgeving te bespeuren).
Zeggen blijken zeer dankbare planten te zijn om mee te werken. Niet alleen verliep het inwortelingsproces zeer vlot, waren de matten omwille van de beperkte
hoogtegroei van de planten zeer goed op te rollen en werd een hoog overlevingspercentage (na één zomer) waargenomen. Bovendien is gebleken dat de
zeggen reeds vroeg in het voorjaar uitlopen en tot in de herfstperiode nog groen
blijven.
Het gebruik van kokosmatten beschermt de planten ook tegen overwoekering
van snel kiemende en groeiende ruigtekruiden. Zelfs indien de oeverplanten
(en dan vooral riet) aangeplant worden op een naakte bodem worden zij nog
vaak overwoekerd door allerlei onkruiden.
Na één groeiseizoen is er geen verschil te bemerken tussen de verschillende
mattypen die gebruikt werden. De Howi lOooglm2 mat lijkt voorlopig de beste
prijs/kwaliteitsverhouding te hebben.
Wel werd op de Bestmann matten vastgesteld dat de rietscheuten veel homogener over de mat verdeeld waren, terwijl de uitlopers op de Howi matten eerder
beperkt bleven rond de moederplant. Dit zou kunnen te wijten zijn aan de
dichtere structuur van deze mat.
Ook de rietzoden geven een zeer goed resultaat: de zoden zijn niet weggeslagen
door de golfslag en hebben reeds enkele uitlopers gemaakt. Ook het afknippen
van de rietstengels heeft niet direct een invloed op de overleving van het riet.
Verder onderzoek hieromtrent is zeker gewenst aangezien in enkele typebestekken voor aanplanten werd gevonden dat alle oeverplanten, behalve riet, na het
aanplanten mogen ingekort worden.
Het uitvoeren van natuurvriendelijke oeverprojekten blijft in de eerste plaats
beperkt tot het creëren van de geschikte milieuomstandigheden zodat de (nog
resterende) oevervegetatie zich spontaan kan vestigen en ontwikkelen. Dit is
niet alleen de meest ecologische maar vaak ook de meest economische maatregel. Indien geen spontane ontwikkeling van vegetatie plaatsvindt, kan men de
natuur een handje helpen door zelf (inheems) plantmateriaal aan te brengen.
Het is hierbij niet de bedoeling om de hele oever te gaan volplanten: enkel op
goed gekozen oevertrajekten kan een startvegetatie aangebracht worden. 'Op
enkele plaatsen goed' i.p.v. 'overal een beetje' verdient de voorkeur indien het
om oevertrajekten gaat waar problemen met vraat door watervogels en muskusratten te verwachten zijn. Het kan bovendien niet genoeg benadrukt worden
dat deze schadelijke dieren zoveel mogelijk moeten bestreden worden. Dit
houdt in dat men de 'verwilderde' tamme eenden en ganzen verwijdert, eventueel gecombineerd met het afsluiten van de aanplantplaats. Ook een doorgedreven en intense bestrijding van de muskusrat is noodzakelijk.
Om de aanplantingen de nodige kansen op uitbreiding en ontwikkeling te
geven is het vanzelfsprekend dat ook een aangepast onderhoud wordt doorgevoerd. Het gaat immers niet op om zoveel moeite en inspanning te doen om
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aan te planten indien de vegetatie nadien geen enkele kans heeft om zich uit te
breiden door bv. te veelvuldige maaibeurten. Ook voor de nog resterende
oevervegetatie is het belangrijk om een aangepast onderhoudsschema door te
voeren, zodat deze vegetatie de kans krijt zich verder te ontwikkelen. Voor wat
betreft water- en oeverplanten is het goed om te weten dat deze planten, naast
riet en mattenbies, liever geen maaibeurt krijgen. Een maaibeurt om de twee tot
vijf jaar zal meestal de vitaliteit van de rietkraag ten goede komen, zonder dat
ook de andere oeverplanten er sterk zullen onder lijden. Het maaitijdstip is echter zeer belangrijk: de oevervegetatie wordt het best in de periode novemberfebruari gemaaid waarbij men er steeds moet op letten dat de resterende stengels boven het hoogste waterpeil uitsteken. Bij overstroming lopen deze immers
vol water en wordt de luchttoevoer naar de wortels afgesneden. Afhankelijk van
de waterkwaliteit en de duur van de overstroming, zal de plant dit al dan niet
overleven. Indien het om lange oevertrajekten gaat, is het ook aan te raden om
in blokken te maaien, zodat de aanwezige fauna de kans krijgt om te overleven.
Verwijderen van het maaisel is steeds de boodschap. Het ideale maaitijdstip
voor oeverplanten is niet conform het bermbesluit (dat ook op de bermen van
waterlopen van toepassing is) zodat de nodige toestemming dient aangevraagd
te worden. Om deze administratieve taken te omzeilen is het vaak interessanter
om enkel het hogerop liggende talud te maaien (strook naast het jaagpad) en de
oeverstrook zelf niet. Op de oevers van de Leuvense Vaart vindt echter (ongewenste) opslag van verschillende boomsoorten plaats, waarbij de beheerder dit
probleem oplost door de hele oeverzone te maaien. In de toekomst zou ongewenste opslag kunnen verwijderd worden door één keer per jaar manueel de
struiken/boompjes te verwijderen.
Het is en blijft de hoofdregel van natuurtechnische milieubouw dat van bij het
ontwerp er rekening moet gehouden worden met het natuuraspekt. Voor een
deel van onze oevers is het echter wel verantwoord om de fouten van het verleden te herstellen. Dit onderzoek wees uit dat het gebruik van voorbeplante
kokosmatten een veelbelovende techniek is om kale schanskorfoevers weer te
laten begroeien.
1. 2. 3. Projecten in het kader van de natuurtechnische milieubouw:
paaiplaatsen - bescherming aquatische vegetatie - beekherstel
In verschillende samenwerkingsverbanden werden een aantal projecten opgezet
inzake natuurtechnische milieubouw, voor bescherming van de aquatische
vegetatie en voor de aanleg van paaiplaatsen. De projecten zitten in verschillende
fasen van ontwikkeling. Zo zijn enkele projecten nog in overleg, andere zijn in
aanbesteding of in aanleg en nog andere zijn reeds aan evaluatie toe. De projecten worden deels door het [BW zelf, deels in samenwerking met verschillende
instanties zoals studiebureau's, de administratie, universiteiten, provinciale
diensten, Provinciale Visserijcommissies, gemeenten, Ecologische Impulsgebieden, Regionale Landschappen en dergelijke uitgevoerd. De samenwerking
houdt adviesverlening bij projecten en/ofhet maken van ontwerpen in.
In dit kader werd in 1995 en 1996 meegewerkt aan verschillende projecten in de
provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg.
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V/aal1ls- Brabant:
Velpe (voorstellen en adviesverlening bij herinrichting met bufferstroken, aanleg van paaiplaatsen en vispassages); Winge (voorstellen en adviesverlening bij
herinrichting met hermeandering en aanleg van vispassages); Grote Gele (voorstellen en adviesverlening bij herinrichting met aanleg van paaiplaatsen en vispassages); Kleine Gete (adviesverlening bij de aanleg van een vispassage ter
hoogte van de Vloedgracht); Motte (voorstellen en adviesverlening bij herinrichting met aanleg van vispassage).

Oost- Vlaanderen:
Zwalmbeek (adviesverlening bij de aanleg van 4 vispassages); Boven-Schelde
(voorstellen en adviesverlening bij de aanleg van 3 vispassages).

West- Vlaanderen:
IJzer (voorstellen voor herinrichting van de oevers); Leie-meanders (opmaak
van concreet biotoopontwikkelingsplan met integratie van hengelrecreatief
medegebruiksfunctie voor 8 Leie-meanders); Leie-meander Bavikhove (advisering binnen beplantingsproject); Vleterbeek (voorstellen voor aanleg vispassage); Kemmelbeek (voorbereidend onderzoek voor aanleg vispassage);
Stenensluisvaart (voorbereidend onderzoek voor aanleg vispassage);
Blankenbergse Vaart (advisering bij aanleg van vegetatierijke paai-oever);
St-Jansader (advisering bij aanleg van paai-oever en vispassage); Damse Vaart
(begeleiding biotoopontwikkelingsstudie met integratie van hengel recreatief
medegebruiksfunctie), Waggelwater (beplantingsproject), Dode IJzer (herstelbeplanting).

Limbllrg:
Albertkanaal (voorstellen bij aanleg van drijvende eilanden en bij aanleg van
paaiplaats); Zuid-Willemsvaart (adviesverlening bij aanleg paaiplaats); Abeek
(voorstellen bij herinrichting met hermeandering en aanleg van paaiplaatsen en
vispassages); Kanaal Bocholt-Herentals (adviesverlening bij aanleg van paaiplaatsen); Zwarte Beek (advisering bij opstellen beekherstelplannen); HerkMombeek (advisering bij opstellen beekherstelplannen); Grindplassen Maas
(aanleg paaiplaatsen); Kanaal van Beverlo (advisering bij bescherming huidige
oevervegetatie. behoud en uitbreiding paaiplaatsen); Dommel (advisering bij
project alternatieve ruiming); Schulensmeer (voorstellen en advisering aanleg
paaiplaatsen).

1. 3. MIgratieonderzoek
In het kader van het onderzoek "Studie van de knelpunten en evaluatie van de
bevorderingsmaatregelen voor vismigratie" wordt samengewerkt met het
Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur van de KULeuven en de Afdeling
Bos en Groen waarbij het de bedoeling is om (1) een inventarisatie te maken
van de knelpunten voor vismigratie in Vlaanderen incl. een cartografische
weergave, en (2) de efficiëntie na te gaan van een aantal palingpassages en visafweersystemen.
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Deze opdracht kadert volledig in de onlangs ondertekende beschikking van het
Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie waar het principe van
vrije migratie van de vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden van de
Beneluxlanden verzekerd dient te worden.
Momenteel werd reeds op basis van een indeling in vier prioriteitsklassen een
ontwerpkaart met vismigratie knelpunten opgesteld. De vier klassen werden
gekoppeld aan uiterste saneringsdata. De beschikking stipuleert immers dat de
vrije migratie in alle stroomgebieden gegarandeerd dient te worden tegen uiterlijk 1 januari 2010.
Vijf glasaalpassages werden op hun efficiëntie onderzocht. Ter hoogte van de
afwatering van de kreek "de Grote Kil" gelegen te Assenede in de Zwarte
Sluispolder belemmert een verstelbare klepstuw de vismigratie tussen de kreek
en het beekstelsel. Op initiatief van het polderbestuur werd deze stuw van vispassagemogelijkheden voorzien. Gedurende de maand mei 1996 werden hier in
samenwerking met het polderbestuur, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen een aantal
experimenten uitgevoerd teneinde de optimale lokstroom en positionering van
de inzwemopening te kennen. Op vraag van de Provinciale Visserijcommissie
West-Vlaanderen en!of polderbesturen werden ook de glasaalpassage op de
Grote Beverdijk, op het Lekevaartje-Walevaart, op de Ronsaardbeek en aan de
IJzerrnonding te Nieuwpoort op hun werking geëvalueerd.

1. 4. Zoetwatervisteelt
Het visteeltgebeuren van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer speelt zich
vooral af in de kwekerijen van het Vlaamse Gewest namelijk het Centrum voor
Visteelt te Linkebeek (provincie Vlaams-Brabant), de Volharding te Rijkevorsel
(provincie Antwerpen) en Lozerheide te Lozen (provincie Limburg).
Het zoetwatervisteeltprogramma heeft als voornaamste doel moeilijk in de handel te verkrijgen en!of ecologisch waardevolle soorten te kweken. Naast de
kweek zelf gebeurt er ook toegepast onderzoek om de kweekmogelijkheden van
de vissoorten te evalueren.
Voor de hieronder vermelde kweken wordt meestal aan artificiële reproductie
gedaan alhoewel sommige soorten ook natuurlijk gekweekt worden. Deze
kunstmatige voortplanting gebeurt in het Centrum voor Visteelt en de opkweek
van de larven vindt meestal plaats in de andere kwekerijen nl. De Volharding te
Rijkevorsel en Lozerheide te Lozen.
De gekweekte vissen worden aan de hand van de herbepotingsplannen van de
Provinciale Visserijcommissies en!of uitgewerkte herintroductieprogramma's
uitgezet in de Vlaamse openbare wateren.
Er is dan ook een nauwe samenwerking en een regelmatig overleg tussen de
Provinciale Visserijcommissies, de Afdeling Bos en Groen en het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer om tot een optimaal rendement te komen van de productie van de kwekerijen van het Vlaamse Gewest.
De in 1995 gestarte herstructureringswerken aan het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek zijn nog volop aan de gang. Hierdoor werden zowel in 1995 als in
1996 de werkomstandigheden en dus ook het viskweekgebeuren (o.a. broedWILDBEHEER
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productie) ernstig bemoeilijkt. De viskweekproductie lag daardoor aanzienlijk
lager dan tijdens vorige jaren. Voor enkele vissoorten was het zelfs nodig van
broedjes aan te kopen en deze dan verder op te kweken in de andere kwekerijen.
SOORT

MAAT

Snoek

broed
zesweekse
20 - 40 cm
broed
6 -12 cm
10 - 17 cm
1- en 2-jarig
8 -12 cm
5 - 10 cm
10 - 18 cm
broed
1- en 2-jarig
broed
12 -17 cm

Winde

Riviergrondel
Kopvoorn

Zeelt
Beekforel
Bittervoorn
Rietvoorn

PRODUCTIE 1995

PRODUCTIE 1996

380400 stuks
17907 stuks

202000 stuks
11470 stuks
50 stuks
2000 stuks
401 kg

163 kg
365 kg
23800 stuks
2880 stuks
90 kg
20 kg
14678 stuks
500 stuks
52k g

13500 stuks

2500 stuks
2000 stuks
7-4 kg

TABEL 4. De effectieve productie vall de drie kwekerijen van het Vlaamse Gewest

voor het kweekseizoe111995 en 1996.
Kweek van snoek (Esox lucius)
In 1995 werden ongeveer 18 000 zesweckse snoekjes geproduceerd (gem. lengte

=7.14 cm en gem. gewicht = 2.68 g) na artificiële reproductie in het Centrum
voor Visteelt te Linkebeek en opkweek van het broed in de kwekerijen van het
Vlaamse Gewest (Lozerheide te Lozen en De Volharding te RijkevorseI). Er
werden eveneens 3 vijvers in het Provinciaal Domein Bokrijk (die gehuurd worden door de Provinciale Visserijcommissie van Limburg) gebruikt voor de
opkweek. De geproduceerde zesweekse snoekjes vertegenwoordigen een waarde
van ca 450000 BEF en werden uitgezet in de verschillende provincies van het
Vlaamse Gewest Er werd tevens snoekbroed (±380000 stuks) uitgezet in alle
provincies. Tegelijkertijd met de productie van de zesweekse snoekjes gebeuren
er wetenschappelijke experimenten om optimale densiteiten, groei, overleving
en opgroei tijdens de kweek na te gaan.
Ook in 1996 is men er in geslaagd, ondanks de moeilijke werk- en kweekomstandigheden (vooral problemen met watertoevoer) in het Centrum voor
Visteelt te Linkebeek, van 245550 snoekbroedjes te produceren. Aangezien er
reeds voorafgaandelijk een bestelling van 200000 snoekbroedjes bij de
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (a.v.B.) gebeurd was kon
men dus in 1996 uiteindelijk over 445550 stuks snoekbroed beschikken om uit te
zetten en om op te kweken tot zesweekse of éénzomerige snoek.
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PLAATS

VIJVER

OPP.

DATUM OP

AANTAL OP

DATUM AF

AANTAL

(ha)

Linkebeek
Rijkevorsel

Bokrijk

Lozen

V4

0.0725

2)14

6000

7/6

1052

VI

0.13

115

8500

4"6

398

V2

0.13

8500

4"6

250

V3

0.13

8500

4"6

404

V4

0.05

3500

4"6

65

v5

0.05

3500

4"6

118
1042

v6

0.10

6500

)16

v7

0.10

6500

)16

97

v8

0.10

6500

)16

176

v9

0.10

6500

)16

171

VlO

0.10

6500

)16

252
789

1880
1855

W1

0.10

6500

W2

0.10

6500

BEL 2

0.2538

16500

19

0.80

52000

1y'6
1y'6
1y'6
1y'6

v3

0.1352

10500

4"6

TOTAAL

715

212
1520

10281

163000

2·4515

GEMID.

5a: Opbrengst zesweekse snoekjes verkregen via artificiële reproductie in de
kwekerijen van het Vlaamse Gewest in 1996

TABEL

PLAATS

VIJVER

OPP.

DATUM OP

AANTAL OP

DATUM AF

AANTAL.

(ha)

Lozen

V13

0.2064

SNN

)16

m

VI4

0.2162

SNN

4"6

VI5

0.2307

SNN

)16

577
32 2

TOTAAL

1676

0.6533

GEMID.

5b: Opbrengst zesweekse snoekjes verkregen via natuurlijke reproductie in de
kwekerijen van het Vlaamse Gewest in 1996

TABEL

Legende:

SNN

= snoekbroed bekomen via natuurlijke voortplanting
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OVERL.

GEWICHT

BIOMASSA

GEM. GEW.

GEM. LENGTE

PERIODE

(%)

(g)

(kg/ha)

(g)

(cm)

(dagen)

17·53
4-68
2·94
4·75
1.86

1893.6
1663·5
732
1323·7
210·7
380.3
4055·8
393
557·4
670.8
1365·9
2400
600
8300
11000
1950

26.1
12.8
5.6
10.2
4-2
7.6
40.6

1.80

6.0
32.7
13·8
14-4

4-17
2·47
3·10
3·24
3·30
3·32
4.05
3·06
3-96
5.07
3·04
2.83
5·46
5.85
0·75

6.64
8·45
7·25
7·79
7·57
7·73
8.5
8.71
7.67
8.33
8.86
8.06
7·92
9·66
9·60
4-81

44
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
39
39
39
39
29

15·3

3·47

7·97

35·88

3·37
16.03
1-49
2·71
2.63
3·88
12.14
3·26
9·44
3·62
17.67

3·9
5·6
6.7
13·7

24-0

37497
6·31

OVERL.

GEWICHT

BIOMASSA

GEM. GEW.

GEM. LENGTE

PERIODE

(%)

(g)

(kg/ha)

(g)

(cm)

(dagen)

3116
2175
1304

15·1
10.1
5·7

4·01
3·77
4-05

8·74
8.67

10.1

3·94

8.74

8.81

6595
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Er werden 163000 snoekbroedjes gebruikt om op te kweken tot 10821 zesweekse
snoekjes (gem. lengte = 8.09 cm, gem. gewicht = 3.54 g). De opbrengst van zesweekse snoek was laag (6.31 % overleving), wat zeer waarschijnlijk het gevolg
was van het koude voorjaar. De snoekbroedjes gingen pas eind april - begin mei
op de vijvers en konden pas afgevist worden in de eerste en de tweede week van
juni. Dit is zeer laat in vergelijking met andere jaren wanneer de zesweekse
snoekjes reeds rond half mei afgevist konden worden.
Naast de kweek van zesweekse snoek uit broedjes verkregen door artificiële
reproductie werd er ook aan natuurlijke snoekkweek gedaan. Hiervoor werden
3 vijvers voorbehouden waarop respectievelijk 15.1, 10.1 en 5.7 kg/ha werden
geoogst. In het totaal werden op deze manier 1676 snoekjes gekweekt.
In 1996 werden tevens 37500 snoekbroedjes op twee vijvers gezet om op te kweken tot éénzomerige snoek.
In samenwerking met het Laboratorium voor Ecologie van de Universiteit Gent
(Prof. Mertens) werden enkele preliminaire proeven opgestart voor de
opkweek van snoekbroed met Anostraca (roeipootkreeftjes) als levend voer.
Deze experimenten leverden hoopvolle resultaten op. Voor het verdere onderzoek hierop werden nieuwe projecten aangevraagd.
Kweek van winde (Leuciscus idus)
Sinds enkele jaren is er een verhoogde vraag naar kleine(re) winde voor herbepoting. Aangezien de renovatiewerken aan het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek nog niet beëindigd waren en er dus nog geen broedhal voor karperachtigen ter beschikking was werden in 1995 110000 windebroedjes aangekocht
bij de O.V.B. in Nederland. Dit broed werd over de vijvers in de kwekerij
Lozerheide verdeeld om op te groeien tot 1-zomerige windes. Tevens werd vijver
VI (± 7 ha) met 136 kg éénzomerige winde bepoot voor opkweek tot tweezomerige vissen. De opbrengst van zowel éénzomerige als tweezomerige windes
in 1995 was zeer laag. Dit is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan aalscholverpredatie.
De geproduceerde windes (366 kg tweezomerige en 163 éénzomerige) werden
uitgezet in het Vlaamse Gewest. Gezien de zeer geringe opbrengst kon er in
1996 geen opkweek van éénzomerige tot tweezomerige windes plaatsvinden.
Om de schade aan de visproductie veroorzaakt door aalscholvers (en andere
visetende vogels) te beperken werden er in 1996 passieve afweermiddelen (overspanning van de vijvers met draden) geplaatst in de viskwekerij Lozerheide. De
helft van de vijvers (vijver 5 t.e.m. 12) werd overspannen met een dicht netwerk
(± 0.5 m) van fijne draden.
De kwekerij te Rijkevorsel werd reeds enkele jaren geleden overspannen. Deze
afwering blijkt vrij efficiënt te zijn want zelfs met een broedende aalscholverkolonie in de buurt heeft men toch geen predatie in het overspannen gedeelte.
In 1996 werden er 249000 windebroedjes aangekocht bij de Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij (er werden er 400000 gevraagd maar men
kon niet aan de vraag voldoen). Hiervan werden er 64000 stuks op vijver 1
(± 7 ha) gezet te Lozen voor opkweek tot tweezomerige winde (afvissing najaar
1997). De rest (185000 stuks) werd verdeeld over 10 andere vijvers op het
domein Lozerheide voor opkweek tot éénzomerige windes.
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De afvissingen van éénzomerige winde gebeurden in oktober en november van
1996. Tijdens deze afvissingen werden de opbrengsten van de overspannen en

de niet-overspannen vijvers vergeleken om de efficiëntie van de draadoverspanning als passief afweermiddel na te gaan. Wel dient opgemerkt te worden dat er
reeds predatie door aalscholvers plaats vond vooraleer de werken om de overspanning aan te brengen beëindigd waren.
VIJVER
5
6
7
8
9
10
17
18
19
20
TOTAAL

GEMIDDELD

AANTAL OP
(±lOstJm 2)
17000
16000
16000
16000
16000
36000
18000
17000
17000
16000
185000

AANTAL AF

%

AANTAL kg

BIOMASSA
(kg/ha)

GEMIDDELD
GEWICHT (g)

50.1
33·0
44·6
40.8
32.0
108-4
29.6
39·0
22·3
1.8
401.6

295
206
279
255
200
319
164
217
124
10

14-96
4.89
8.38
19·87
19·02
6.20
5·74
6.63
4.82
13·91

207

10·4

OVERLEVING
3349
6748
5322
2053
1682
17484
5157
5882
4627
129
52433

19·70
42.18
33.26
12.83
10·51
48.57
28.65
34-60
27.22
0.81
28.34

TABEL 6. Kweek vall ééllzolllerige willde ill de viskwekerij Lozerheide i1l1996.
De gemiddelde opbrengst van de overspannen vijvers bedroeg 259 kg éénzomerige winde per hectare ten opzichte van 129 kg/ha voor de niet-overspannen
vijvers. Uit deze eerste gegevens blijkt reeds het nut van deze maatregelen ter
preventie van aalscholverpredatie. Verdere experimenten tijdens de volgende
jaren zullen echter uitsluitsel moeten geven over de absolute efficiëntie van deze
afweermiddelen. Dit kan o.a. door vergelijkingen tussen overlevingspercentages
(in 199627.8 t.O.V. 22.8 % voor resp. de overspannen en de niet-overspannen
vijvers) en vergelijking van de opbrengsten tussen verschillende jaren.
Deze éénzomerige windes werden uitgezet in de provincies Antwerpen,
Vlaams-Brabant en Limburg.
Kweek van beekforel (Salmo trutta fario).
Op 8 december 1994 werden bij 13 wijfjes in totaal 17996 eitjes afgestreken. Uit
de bevruchte eitjes ontloken ongeveer 15000 broedjes (81.5 %). Door de herstructureringswerken in het Centrum voor Visteelt te Linkebeek konden de
broedjes niet verder opgekweekt worden tot éénjarige beekforellen. Daarom
werd alle beekforel uitgezet als broed in de provincies Limburg (4000 stuks) en
Vlaams - Brabant (10678 stuks) op 18 en 21 april 1995.
De artificiële reproductie van beekforel in de winter van 1995 werd volledig verhinderd door de herstructureringswerken te Linkebeek. Het water van de vijver
waar de broeddieren van beekforel gehouden werden raakte sterk vervuild door
de baggerwerken. Hierdoor stierf een groot gedeelte van de kweekdieren.
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Aangezien er geen broed kon geproduceerd worden, kon er in 1996 geen
opkweek van broed tot éénjarige forellen gebeuren. Voor het seizoen 1996 - 97
kon men terug over voldoende teeldieren beschikken. De afdeling Natuur en
Bossen van het Waalse Gewest heeft 30 broeddieren ter beschikking gesteld
vanuit hun kwekerij in Achouffe om te gebruiken voor kunstmatige voortplanting in het Centrum voor Visteelt te Linkebeek. In december 1996 werden
28000 eitjes afgestreken en kunstmatig bevrucht.
Kweek van kopvoorn (Leuciscus cephalus)
In 1995 slaagde men er in om via artificiële reproductie ongeveer 2300 éénzomerige kopvoorns (8 - 12 cm) te kweken.
Er werd getracht van kopvoornbroeddieren te laten afpaaien op natuurlijke
wijze in een aangepaste vijverbeek in Lozerheide die het biotoop van de kopvoorn nabootst. Dit experiment kon echter niet tot een goed einde gebracht
worden in 1995 waarschijnlijk ten gevolge van de zeer warme en droge zomer.
De Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen kocht in het voorjaar van 1995
ongeveer 7000 kopvoorntjes (gem. lengte = 6.2 cm en gem. gewicht = 2.8 g) aan
bij de viskwekerij Piscimeuse te Tihange. Deze visjes werden verder opgekweekt
in 2 vijvers van de Volharding te RijkevorseI. Op 21 november werden 33.5 kg
of ± 3000 stuks kopvoorn geoogst (gem. lengte =10.2 cm en gem. gewicht =
10·9 g).

Aangezien men in 1996 over onvoldoende broeddieren van kopvoorn beschikte
en tevens de infrastructuur voor de artificiële reproductie nog niet voorhanden
was werd er voor de opkweek in de kwekerijen van het Vlaams Gewest geopteerd voor het aankopen van kopvoornbroedjes in Tihange. De kweek van kopvoorn bleek er, in 1996, echter volledig stopgezet Ook na navraag bij viskwekers
in Frankrijk en Duitsland kon men niet aan kopvoornbroed geraken. Voor 1997
is het dan ook de bedoeling van door elektrische afvissingen aan voldoende
broeddieren te geraken. Deze vissen kunnen dan gebruikt worden voor kunstmatige voortplanting vanaf het moment dat de nieuwe broedhal voor karperachtigen in Linkebeek klaar is.
Kweek van kleine modderkruiper (Cobitis taenia)
en grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)
In 1995 werd, in samenwerking met de KULeuven, een project opgestart voor
artificiële reproductie van de kleine en grote modderkruiper dat hoopvolle
resultaten opleverde. Er werden 120 en 1200 larven van respectievelijk de kleine
en de grote modderkruiper bekomen via kunstmatige voortplanting.
Alhoewel de artificiële reproductie voor de kleine en de grote modderkruiper
nog niet volledig op punt staat toonde deze studie aan dat de reproductie en
opkweek van deze soorten onder gecontroleerde omstandigheden toch doorgang kan vinden en dat het praktisch mogelijk wordt om deze kweek op ruimere
schaal (kwekerij-niveau) toe te passen. Het is evident dat deze teelt een elementair basisonderdeel uitmaakt van een herintroductie. Het plannen van een
herintroductie is aan welomlijnde voorwaarden onderworpen en kan enkel na
een gedegen voorstudie en mits het volgen van een concreet stappenplan.
De broeddieren kunnen in gevangenschap gehouden worden in een recirculatie-
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systeem op 15 oe. Een regelmatige gezondheidscontrole en eventuele behandeling zijn echter aangewezen. Aquaria met bodembedekking (zand en steentjes)
zijn aan te raden in het geval van de kleine modderkruiper. Deze worden ook
's avonds gevoederd omdat ze tijdens de dag niet reageren op het aangeboden
voedsel.
Door het aanpassen van de fotoperiode kan het tijdstip van de maturatie vermoedelijk beïnvloed worden.
Als broeddieren worden het best de grootste dieren gebruikt. Uit de resultaten
van dit experiment blijkt dat in het geval van de grote modderkruiper het
noodzakelijk is dat de vrouwtjes minstens 100 g wegen om een volledige ovulatie
te bekomen. Het gewicht van de mannetjes schommelt rond 30 g. De vrouwtjes
van de kleine modderkuiper hadden een gemiddeld gewicht van 3.4 g en de
ovulatie bedroeg 100 %. De fecunditeit was laag zodat er veel broeddieren
nodig zijn om een kweek op te starten. Verdere experimenten zijn aangewezen
om na te gaan of er meerdere broedsels per jaar kunnen bekomen worden. Een
eerste aanwijzing in deze richting werd bekomen tijdens het experiment waarbij
de kleine modderkruiper, na een rustpauze van anderhalve maand, voor een
tweede maal geïnjecteerd werd met katvishypofyse extract. Er was ovulatie
maar het aantal eitjes was beduidend kleiner.
Op dag 107 (dag van vertrek) bleken de vrouwtjes van de grote modderkruiper
niet opnieuw matuur te zijn, wat er kan op wijzen dat deze soort wel een seizoensgebonden voortplanting vertoont.
Een intramusculaire injectie met 20 ~l katvîshypofyse extract met een concentratie van 1 hypofyse/mi saline 0.65 % blijkt een veilige. goedkope en succcsv·:>J1e
methode te zijn. Het bevruchtingspercentage van zowel de kleine als de grote
modderkruiper kan vermoedelijk nog verhogen. Daarom zijn nog verdere
experimenten nodig om het tijdstip van afstrijken na hypofysatie vast te stellen.
Ook kan door gebruik te maken van broedflessen (optimalisatie van ontluiking) of van netjes als substraat in de aquaria de mortaliteit van de bevruchte
eitjes gereduceerd worden.
De larvale teelt is relatief gemakkelijk. In tegenstelling tot de meeste vissoorten
kunnen de larven van zowel de kleine als de grote modderkruiper van het begin
af gevoederd worden met inerte diëten gemengd met gedecapsuleerde artemia
zodat er geen kweek van levend voer dient opgezet te worden. Verdere experimenten in verband met de densiteit per aquarium en het uittesten van verschillende diëten om de groei te verbeteren zijn aangewezen. De kwaliteit van de larven kan verbeterd worden door hun stress- en ziekteweerstand te verhogen.
De larven werden uitgezet in 2 vijvers te Rijkevorsel voor verdere opkweek. In
het voorjaar van 1996 werd de overleving en de groei van deze vissen nagegaan.
De gekweekte modderkruipers kunnen gebruikt worden bij een eventuele herintroductie in het kader van een ecologisch herstelprogramma.
Kweek van kroeskarper (Carassius carassius)
In 1996 werd er met de KULeuven een experiment opgestart om kroeskarper op
een kunstmatige manier te reproduceren. De broeddieren werden in een recirculatiesysteem gebracht en ingespoten met hypofyse-extract. Dit leverde echter
geen positief resultaat op. Nadat de teeldieren terug in de vijvers in Linkebeek
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werden gezet zorgden zij wel voor een beperkte hoeveelheid broed. Voor volgende jaren zal men opnieuw via artificiële reproductie proberen aan broed van
kroeskarper te geraken indien de broedhal voor karperachtigen klaar is. Dit
broed kan dan verder opgekweekt worden in de kwekerijen van Rijkevorsel en
Lozen.
Kweek Bokrijk
Deze oligotrofe vijvers worden gehuurd door de Provinciale Visserijcommissie
van Limburg. In deze typische Kempense vijvers wordt aan extensieve visteelt
gedaan. Het beheer en de bezetting van de vijvers wordt gecoördineerd vanuit
het Instituut voor Bosbouw en wildbeheer. De visproductie van de vijvers van
Bokrijk dient om het visbestand van de openbare Limburgse hengelwateren aan
te vullen.
Voor deze viskweek werden in 1996 dertien vijvers gebruikt, anderzijds werden
4 kleinere vijvers gebruikt voor de opkweek van zesweekse snoek.
Te Bokrijk worden vooral waardevolle vissoorten voor de hengelsport
gekweekt, zoals rietvoorn, zeelt en riviergrondel.
Blankvoorn, karper ofbaars worden niet gekweekt, maar zijn afkomstig van
nabijgelegen vijvers. Door hoge waterstanden in de voedende Zusterkloosterbeek en via een nabijgelegen hengelvijver zijn deze vissen in de kweekvijvers
terechtgekomen. Verder worden op een aantal vijvers nog belangrijke hoeveelheden 'wildvis' aangetroffen.
De kweek in Bokrijk is steeds een gecombineerde kweek. Uit ervaring blijkt dat
voor deze natuurlijke kweek een hogere productie verkregen wordt wanneer
verschillende soorten samen gehouden worden. Voor de meeste vijvers wordt
tevens steeds getracht ze met een kleine hoeveelheid riviergrondel te bezetten.
Deze kweek, welke in eerste instantie slechts als een bijkomend werd bedoeld,
blijkt in Bokrijk zeer goed te slagen.
Bij de bezetting van de verschillende vijvers wordt rekening gehouden met de
aard van vijvers: uit ervaring is gebleken dat bepaalde vijvers meer geschikt zijn
voor kweek van rietvoorn, terwijl anderen betere opbrengsten geven met zeelt
Anderzijds zijn sommige vijvers beter geschikt voor de opkweek tot tweejarige
vissen.
In '96 is ook een belangrijke productie van 1- en 2-jarige snoekjes geweest. Deze
blijken vooral afkomstig te zijn van natuurlijke kweek en inbreng afkomstig van
de nabijgelegen hengelvijver. De productie van zeelt en rietvoorn zou anders
nog iets hoger kunnen gelegen hebben.
Vooral de productie van zeelt en van riviergrondel kan als zeer geslaagd
genoemd te worden, vooral daar dit soorten betreft welke moeilijk in de handel
te verkrijgen zijn. Verder geeft deze eigen kweek de zekerheid voor de
Provinciale Visserijcommissie van het afleveren van vis van zeer goede kwaliteit, waarvan het risico van vissterfte bij uitzetting als vrij klein mag beschouwd
worden.
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OPBRENGST 295 (IN

SOORT

Rietvoorn
Zeelt
Riviergrondel
Snoek
Giebel
Paling

kg)

OPBRENGST 296 (IN

227·2
1088.8

kg)

406.1

989.8

102·7

94·5
54·3

2

20·4

TOTALE OPBRENGST
TABEL

7. Productie viskweek te Bokrijk.

Andere activiteiten inherent aan de visteelt
De renovatie- en herstructureringswerken in het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek werden opgevolgd en gecoördineerd. Deze werken werden opgestart
begin 1995 en duren voort tot op heden.
De herstructureringswerken in het Centrum voor Visteelt te Linkebeek waren
nodig om de opdracht van het visteeltcentrum verder te kunnen vervullen.
Eerst en vooral gebeurt er onderzoek naar de kweek van moeilijker te kweken
vissoorten en tevens worden er zelf ecologisch belangrijke, inheemse zoetwatervissoorten gekweekt.
De renovatiewerken bestonden uit drie delen:
(1) heraanleg van het vijverpark,
(2) renovatie van de arbeiderswoning - bureelgebouw,
(3) bouw van nieuw broedhuis ter vervanging van oude broedserre.
De heraanleg van het viJverpark werd in 1996 beëindigd en de vijvers zijn reeds
in gebruik genomen. Desondanks blijven er nog enkele mankementen die zo
vlug mogelijk dienen opgelost te worden. Tevens moeten de broedhal voor
beekforel en de sn(){'kkelder nog ingericht te worden. Deze werken zijn voorzien voor de zomer van 1997.
De renovatie van de woning is reeds gedeeltelijk gebeurd. De bouw van een
nieuw broedhuis ter vervanging van oude broedserre werd echter door een
klacht van enkele omwonenden bij de Raad van State stilgelegd. Er wordt volop
gewerkt om een oplossing te zoeken voor dit probleem zodanig dat de broedhal
gebouwd kan worden. De mogelijkheid bestaat echter dat de nieuwe broedhal
er niet zal kunnen komen indien de definitieve uitspraak van de Raad van State
negatief is. Deze uitspraak wordt ten laatste tegen eind augustus 1997 verwacht.
1. 5. Problematiek van de verspreiding van enkele exotische vissoorten
(o.a. de blauwbandgrondel) In de openbare waters van het Vlaamse Gewest

In 1995 werd de evolutie van de verspreiding van Pseudorasbora panJa en
Pil71ephales prol7le/as in de openbare waters van het Vlaamse Gewest verder
opgevolgd. Vooral de blauwbandgrondeI Pselldorasbora parva kende een sterke
uitbreiding de laatste jaren. Alle beschikbare literatuur in verband met de ecologie en de verspreiding van deze soort werd opgevraagd. Hieruit blijkt dat
Pseudorasbora parva een sterke concurrent kan zijn voor inheemse vissoorten.
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Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat deze uit Oost-Azië ingevoerde soort
op langere termijn kan zorgen voor het verdwijnen van enkele inheemse vissoorten uit onze waters.
In 1996 werd rond deze problematiek aan de KULeuven, in nauwe samenwerking met het IBW, een eindverhandeling gestart die in juni 1997 zal gefinaliseerd
worden. Hierin wordt de verspreiding van Pseudorasbora parva in Europa en
meer bepaald in Vlaanderen uitvoerig behandeld.

1. 6. Analyse van de impact van aalscholvers op de extensieve visteelt in Vlaanderen
Ter gelegenheid van een vergadering met de visteeltsector (22 februari 1995)
werd er een rondvraag gedaan naar de omvang van het probleem van de toenemende aalscholverstand met betrekking tot de exploitatie van viskwekerijen.
Tevens werd er gepeild naar mogelijke maatregelen om de schade te beperken.
Het bleek dat alle viskwekers grote schade ondervinden. Gemiddeld wordt het
productieverlies geschat op 40 à 50 %. Ook in de viskwekerijen van het Vlaamse
Gewest werd eenzelfde tendens vastgesteld.
Gezien de beschermde status van de aalscholver en het feit dat vele viskweekvijvers in natuurgebieden gelegen zijn, zijn de afweermogelijkheden zeer
beperkt. Voor kleinere visteeltvijvers kan het overspannen met draden een
efficiënte oplossing zijn. Deze methode kan echter niet toegepast worden op
grotere vijvers (> 2 ha) en in natuurgebieden. De visteeltseetor is dan ook van
mening dat de overheid tegemoet kan komen aan de aanzienlijke financiële
verliezen door vergoeding van de berokkende schade en/of subsidiëring van
passieve afweermiddelen. Ook beperkt afschot (eventueel met meldplicht)
boven de viskwekerijen wordt door deze sector wenselijk geacht teneinde de
toekomst van de visteeltsector veilig te stellen.
1. 7. Normen voor herbepotingen en actualisatie van het lastenboek
Begin 1994 werd een werkgroep "Normen voor herbepotingen en actualisatie
van het lastenboek" opgericht met als doelen: de uitvoering van de conclusies
van de studie naar de overleving van pootvis (IBw-rapport IBW.V.R.93.13), een
aanpassing van het bestaande lastencohier, een aanpassing van de omzendbrief
over herbepotingen (normen, wenselijkheid, ... ) en een onderzoek naar de
mogelijkheden om de viskwekers meer te betrekken bij de speciale eisen van de
kweek en de levering van pootvis ten behoeve van de commissies
In de loop van 1995 en 1996 werd het lastencohier grondig bestudeerd en de
nodige aanpassingen werden doorgevoerd. Er werd tevens een objectieve kwaliteitscontrole voor de pootvisleveringen ingevoerd. Ook werd er een ontwerprichtIijn "Algemene principes van vis(her)bepoting in openbare waters van het
Vlaams Gewest" gemaakt. Dit document omvat een strategie voor bepotingen
in openbare waters. Hierin wordt vooral de noodzaak van een wetenschappelijk
onderbouwde planmatige aanpak van de herbepotingen naar voren geschoven.
Deze documenten werden samen met enkele andere gebundeld tot een IBWrapport "Krachtlijnen van een vernieuwd beleid inzake visuitzettingen in de
openbare waters van het Vlaams Gewest" (IBw.Wb.v.Adv.96.045). Dit document werd in het najaar van 1996 ter goedkeuring voorgelegd aan het Centraal
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Comité van het Visserijfonds. Bedoeling is dat dit document in de nabije toekomst (1998?) zal dienen als leidraad voor herbepotingen en herintroducties in
Vlaanderen. Hiervoor was het nodig van ook de visleveranciers dichter te
betrekken bij de voornoemde problematiek. De conclusies waartoe de vergaderingen met deze sector leidden werden dan ook opgenomen in bovenvemoemd
rapport.
1. 8. Onderzoek naar specifieke problemen betreffende palingpopulaties

In het voorjaar werd de landinwaartse migratie van juveniele glasaal bemonsterd ter hoogte van het Iepersas op de IJzer te Nieuwpoort. De jaarvangsten
voor 1995 en 1996 bedroegen respectievelijk 1.5 kg en 4-5 kg. Deze jaarvangsten
staan in schril contrast met de vroegere jaarvangsten bekomen met eenzelfde
bemonsteringsmethode op dezelfde lokatie (tabel 8) en biedt weinig perspectieven voor het op peil houden van de natuurlijke palingbestanden in de binnenwateren. Bij de Provinciale Visserijcommissie en in het Bekkencomité van de
IJzer werden signalen gegeven over de kritieke situatie.
PERIODE

GEMIDDELDE
JAARVANGST

1970-1979
1980-1989
1990-1995

519
64
56
TABEL

(kg/j)

MINIMUM
JAARV ANGST

MAXIMUM

(kg/j)

274
6

JAARVANGST

(kg/j)

946
252
218

12

8. Gemiddelde jaarvangsten van glasaal op de ijzer te nieuwpoort.

Het onderzoek rond de palingproblematiek spitst zich toe op het bevorderen
van de palingmigratie naar en binnen zijn opgroeigebieden, i.c. polder- en
kreekgebieden (cfr. 4-2.2.2.3.). Onderzoek naar de bescherming van naar zee
migrerende adulte paling werd uitgevoerd ter hoogte van het Centraal Pompgemaal te Nieuwpoort. Hier werd een viswerend lichtscherm geïnstalleerd waarvan
de afleidingsefficiëntie worden geëvalueerd in samenwerking met KULeuven.
1. 9. Onderzoek naar zware metalen in vis
afkomstig van enkele Vlaamse binnenwateren

In Vlaanderen zijn een niet onbelangrijk aantal stromende of stilstaande wateren in meerdere of mindere mate door zware metalen verontreinigd. Een 15-tal
probleemwaters zijn reeds bekend. Verschillende ervan bezitten nog een niet
verwaarloosbare visstand en sommige worden dan ook bevist door hengelaars
met een visverlof van het Vlaamse Gewest. In geen enkel geval wordt door de
overheid gewezen op de eventuele gevaren die de consumptie van vissen uit
deze 'probleemwaters' met zich meebrengen. Bovendien zijn er voor
Vlaanderen zeer weinig meetgegevens voor handen over de accumulatie van
zware metalen in zoetwatervis. Dit onderzoek is een uitbreiding van het eerder
uitgevoerd onderzoek naar de aanwezigheid van zware metalen in spierweefsel
van vis afkomstig van het Boudewijnkanaal.
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Doelstelling
Ten einde een eerste idee te krijgen over de accumulatie van zware metalen in
vis afkomstig van verschillende Vlaamse (probleem- ) wateren en de consumeerbaarheid van de vis afkomstig van deze wateren wordt een beperkt aantal
vissen afkomstig van een 14-tal plaatsen onderwcht op zware metalen in het
spierweefsel.
Overzicht van de studie en conclusies
Volgende wateren werden bemonsterd:
Schelde, Kallo
Kanaal Leuven-Dijle, Battel
Zeekanaal, Insteekdok, Vilvoorde
Schelde-Rijnkanaal
Spuikom te Oostende
Visconia kleiputten, Reservaat Stuivekenskerke
Rijksdomein Hofstade
Contergracht, Handzamevaart, Vladslo
Grote Beverdijk, Oostkerke Pervijze
Albertkanaal, Kolenhaven van Langerio
Schelde, Uitbergen
Domeinbos Berlare Broek, Berlare
Kalkense Meersen, s' Herenmeers
Damse Vaart
Deze wateren werden gekozen omdat het mogelijke probleemwateren zijn of omdat ze gekend zijn als niet vervuild en op die manier als referentieplaats kunnen
functioneren. Als referentieplaats werd de Grote Beverdijk, Oostkerke gekozen.
De analyses richtten zich vooral op de bepaling van de gehalten aan toxische
zware metalen cadmium, lood en kwik in het spierweefsel van beschikbare vissoorten. Voor deze zware metalen bestaan er immers normen. Voor enkele
plaatsen werd voor een beperkt aantal vissen een bijkomende analyse uitgevoerd voor de bepaling van de gehalten aan chroom, koper, nikkel en zink in
het spierweefsel.
De vissen die werden gevangen voor analyse zijn: paling (Anguilla anguilla),
snoekbaars (Stizostedionlucioperca), bot (Platichtys jlesus), steenbolk (Trisopterus
IUSCIIS), griet (Scophthalmus rhombis), haring (Clupea harengus), brasem
(Abramis brama), baars (Perca jluviatilis) , blankvoorn (RutilIIs nltillls) , rietvoorn
(Scardinius erythrophthalmus), kolblei (Blicca bjoerkna), zeelt (Tinca tinca).
Uit de analyseresultaten van de zware metalen kwik, lood en cadmium en de
metalen koper, zink, nikkel en chroom in het spierweefsel van vissen uit
Vlaamse binnenwateren blijkt dat:
• Enkel de norm van het kwikgehalte werd overschreden en dit in het spierweefsel van een brasem afkomstig van het Rijksdomein Hofstade ( 549 IJglkg
en de norm is 500 flglkg). Ook in een snoekbaars uit het Rijksdomein werd
de vrij hoge waarde van 815 IJglkg vastgesteld. Aangezien deze laatste een
roofvis is en de norm van het kwikgehalte in spierweefsel van roofvissen
1000 Ilglkg bedraagt, overschrijdt deze waarde de norm niet, des al niet te
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min mag men van vis met dergelijke kwikgehalten niet meer dan 370 g per
week consumeren om onder de WHO-FAO gestelde norm voor maximale
wekelijkse kwikopname van 300 IJglkg te blijven.
Verder onderzoek op zware metalen in het spierweefsel van vis afkomstig
van het Rijksdomein Hofstade lijkt aangewezen.
De cadmiumgehalten voor alle onderzochte wateren zeer laag zijn en onder
de norm van 50 IJglkg blijven.
Voor de loodgehalten waarden worden teruggevonden vergelijkbaar met
literatuurgegevens en dat alle gevonden waarden onder de norm van
500 IJglkg blijven.
De zinkgehalten in spierweefsel van palingen vergelijkbaar zijn met literatuurgegevens.
De kopergehalten bepaald in palingen vrij laag zijn in vergelijking met de
literatuurgegevens.
De chroomwaarden in spierweefsel van palingen vergelijkbaar zijn met literatuurgegevens.
De nikkelgehalten in spierweefsel van palingen vergelijkbaar zijn met literatuurgegevens.
De verschillen tussen de zogenaamde probleemwaters en het referentiewater
niet opvallend zijn.

Het is wenselijk het meetnet uit te breiden en bijkomende analyses uit voeren
op stalen afkomstig van andere Vlaamse binnenwateren. Omwille van de uniformiteit is het wenselijk de analyses te beperken tot enkele soorten zoals
paling, blankvoorn, brasem en snoekbaars.
Momenteel worden er stalen ingezameld van palingen afkomstig van verschillende Vlaamse binnenwateren, het onderzoek zal ook worden uitgebreid naar
analyses van andere xenobiotische stoffen zoals de aanwezigheid van PCB'S en
organochloorpesticiden in het spierweefsel van vis.
1. 10. Opstellen van een visdatabank en implementatie van beschikbare gegevens

Gebruiksvriendelijk maken van de Visdatabank
In opdracht van het vroegere Bestuur Natuurbehoud- en Ontwikkeling van
werd in 1994 aan de Katholieke Universiteit van Leuven, in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en met de hulp van de
Vlaamse Milieumaatschappij, gestart met het opstellen van een Visdatabank.
De gegevens opgeslagen in deze databank worden op termijn ingepast in de
Milieudatabank (Pijler Meetdatabank) van de Vlaamse Milieumaatschappij.
In een eerste rapport wordt een beschrijving gegeven van de visdatabank en het
beschikbare gegevens over visbestanden in Vlaamse wateren ("Ontwerp van de
Visdatabank en implementatie van historische en recente gegevens" door
Verbiest et al., 1994).
In een tweede fase van de ontwikkeling van de visdatabank (1995) wordt de
gebruiksvriendelijkheid ervan nagestreefd, waarbij programmatuur het gebruik
van de visdatabank voor elke geïnteresseerde mogelijk moet maken. Alle geïnteresseerden die reeds via modem in verbinding staan met de Meetdatabank van
AMINAL
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de Vlaamse Milieumaatschappij, waaraan ook de gegevens van de visdatabank
zullen gekoppeld worden, kunnen op termijn eveneens de gegevens uit de visdatabank raadplegen.
Om de visdatabank gebruiksvriendelijk klaar te maken voor zowel de reeds
ingevoerde gegevens als voor de nieuwe in te voeren gegevens werd beroep
gedaan op verschillende instanties:
• Voor de praktische ondersteuning van het project kon beroep gedaan worden op de deskundigheid van de Vlaamse Milieumaatschappij.
• De programmatuur voor het gebruiksvriendelijk opvragen van de gegevens
werd verzorgd door de firma TechGnosis, die deels werd aangesteld door de
Vlaamse Milieumaatschappij en deels door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer, met de steun van het Visserijfonds.
• Voor de programmatuur van het gebruiksvriendelijk ingeven van de gegevens kon beroep gedaan worden op de firma Network Solutions, eveneens
met de steun van het Visserijfonds.
Het samenbrengen van de programmatuur en de informaticakennis van deze
verschillende instanties levert een visdatabank op die raadpleegbaar is voor alle
geïnteresseerden en waarbij het inbrengen van de gegevens op een gebruiksvriendelijke wijze kan gebeuren.
Voor het verkrijgen van de gegevens van de verschillende instanties is het noodzakelijk een deontologische code op te stellen. Deze code moet er toe bijdragen
dat er geen misbruik gemaakt wordt van de gegevens, niet door de beheerder
van de visdatabank (IBW) en niet door de gebruiker ervan. Er word gewerkt aan
een voorstel van een deontologische code die deze problematiek moet aanpakken.
De gegevens van de visdatabank zullen opgeslagen worden op de server
(Rs6000) van de Vlaamse Milieumaatschappij, waarop ook de gegevens van de
Meetdatabank zitten opgeslagen. Heden zitten de gegevens echter nog op een
reservemachine (testmachine). Het programma gebruikt voor het opslaan van
de gegevens is EXCEL.
De enige software die vereist is (in windows) voor het raadplegen van de visdatabank zijn: EXCEL (opvragen van de gegevens) en ACCESS (ingeven van de
gegevens).
Het operationeel maken van de visdatabank is echter nog afhankelijk van een
aantal aspecten (waaronder ook financiële). Daar de kosten voor de uitbreiding
naar de verschillende provincies te hoog oplopen, konden in 1995 niet de nodige
gelden worden vrijgemaakt. Het budget voor de aankoop van de voorzieningen
(hard- en software) is wenselijk op korte termijn. De professionele gebruiker en
de personen die gegevens moeten aanbrengen, moeten een minimale opleiding
genieten.
Voor het in werking stellen van de visdatabank zijn een aantal programma's
geschreven die de gebruiksvriendelijkheid van de visdatabank bevorderen.
Nochtans dienen nog een aantal stappen ondernomen te worden:
• de verbinding met de Vlaamse Milieumaatschappij moet volledig op punt
staan;
• bij het opvragen van de gegevens loopt het programma meermaals vast;
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aanvullen van de meetplaatsenlijst;
uitbouwen van de visdatabank met een GIs-systeem;
uitbouw van de databank met een eigen server op het IBW;
uitbouw van de visdatabank naar de verschillende provincies.

1. 11. VIsindex of Index voor Biotische Integriteit

Sinds de jaren tachtig heeft de aanwending van vispopulatie-analyses ter evaluatie van de biotische integriteit van waterlopen in Amerika sterke navolging
gekend en momenteel worden zowel in Europa als in Afrika visindices ontwikkeld op basis van de lokale zoögeografische karakteristieken.
Ook in Vlaanderen lijkt het zeer zinvol vispopulaties te betrekken in de evaluatie van de kwaliteit van het aquatisch biotoop. Algemeen gesteld moet men
aannemen dat de waterkwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewaters zeer slecht
is, hoofdzakelijk als gevolg van een dense bevolking, met intensieve agrarische
en industriële activiteiten. De opvolging van de waterkwaliteit gebeurt sinds
1989 door de Vlaamse Milieumaatschappij en is gebaseerd op het meten van
chemische en fysische variabelen (1179 meetpunten in 1995) en op de Belgische
Biotische Index (BBl) volgens het voorkomen van makroinvertebraten (1220
meetpunten in 1995). Ondanks de geleverde inspanningen (o.a. meer stringente
milieuwetgeving, omvangrijke waterzuiveringsprogramma's, NTMB projecten,
... ) teneinde de water- en biotoopkwaliteit te verbeteren, blijken de door de
VMM gebruikte waterkwaliteitsindices slechts vrij geringe waterkwaliteitsverbeteringen weer te geven. In 1995 was in 76% van de meetpunten de fysicochemische waterkwaliteit (Basis Prati Index) verontreinigd, zwaar verontreinigd of
zeer zwaar verontreinigd, slechts 24% van de waters hadden een matige tot
goede waterkwaliteit. De biologische kwaliteit (BBl) wordt omschreven als ucr
tot uiterst slecht in 28%, slecht 19%, m<?tig in 39%, en goed tot zeer goed in
slechts 14% van de gevallen (Vlaamse Milieumaatschappij, 1995). Nochtans zien
we dat in een aantal gevallen vispopulaties zich blijken te herstellen in enkele
belangrijke riviersystemen waar tot voor enkele jaren visleven volledig afwezig
was, of beperkt tot enkele zeer tolerante soorten (Dender, Boven-Schelde,
Beneden-Schelde, Demer, IJzer,... ).
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van de visbestanden
om habitat kwaliteit te evalueren. In vergelijking met de Basis Prati Index en de
BBl kan de visindex of Index van Biotische Integriteit (IBI) een ruimer gamma
aan verstoringsvormen meten (bv de aanwezigheid van een niet overbrugbare
dam op een rivier zal een negatief effect hebben op de IBI meting, terwijl BPI en
BBl deze verstoringsvorm nid zullen meten). Vissen zijn op verschillende
soortspecifieke wijze gevoelig aan talrijke verstoringsfactoren. Ze komen voor
in haast alle types van waterhabitats en zijn vrij gemakkelijk te identifiëren. Ze
hebben vertegenwoordigers op alle trofische niveaus en kunnen daardoor een
geïntegreerd beeld van een ecosysteem weergeven. In vergelijking met andere
lagere organismen is hun levenstijd meestal beduidend langer, zelfs op langere
termijn kunnen verstoringseffeeten nog meetbaar zijn. Tenslotte is het voorkomen van vissoorten een algemene aanvaard gebruik in de publieke opinie.
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Het IBI concept dat vooral gebaseerd is op het evalueren van de integriteit van
de visgemeenschappen door verschillende ecologische kenmerken (soortensamenstelling, gemeenschapsstruktuur, biologische processen (bv trofische
interacties), gezondheidstoestand en conditie), heeft een hoge plasticiteit en
kan gebruikt worden in verschillende aquatische habitats in zoögeografische
regio's over de hele wereld.
Momenteel werd van 541 meetplaatsen de visindex berekend en in kaart
gebracht. Het betreft meetplaatsen gelegen op stromende waters van brasemen barbeelzone, en op stilstaande waters.
Toepassingen van de visindex werden onder andere aangewend in een onderdeel van het Milieu en natuurrapport Vlaanderen 1996 (hoofdstuk 'Gevolgen
voor de economie') waarbij de visindex gebruikt werd bij de evaluatie van de
hengelsportfunctie en de ecologische ofbiodiversiteitsfuncties. Aldus werd de
mate van functievervulling bepaald voor de hulpbronnen 'oppervlaktewater en
vis' voor het Vlaamse Gewest en voor vier toepassingsgebieden (Albertkanaal,
Zwarte Beek, Schulensmeer en Dender). Hier werd ook aangetoond dat via het
meten en wegen van indicatoren van diverse gebruiksfuncties van een specifieke
hulpbron het mogelijk wordt om de toestand en de toestandsveranderingen van
natuurlijke hulpbronnen te beschrijven. Deze methode vergt echter gerichte
gegevensverzameling om ze toe te passen.
1. 12.

Het opstellen van visserijontwikkelingsplannen

1. 12. 1. Visserij-ontwikkelingsplan voor de Zwalmbeek
1. 12. 1. 1. Doel
In opdracht van de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen werd,
door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, een ontwikkelingsplan opgesteld voor de visserij in de Zwalmbeek. Het doel van het ontwikkelingsplan is
informatie aan te brengen voor het omlijnen van het te voeren planmatig visstandsbeheer, om op deze wijze te komen tot het herstel en de bescherming van
de vislevensgemeenschappen en de recreatieve bevissing bij te sturen.
1. 12. 1.2. Plangebied
De Zwalmbeek behoort tot het Zwalmbekken, een deelbekken van het
Scheldebekken. Ze ontspringt in de bossen van Flobecq (grondgebied van de
gemeente Brakel op de grens met de provincie Henegouwen) en mondt uit in
de Schelde te Nederzwalm, een deelgemeente van Zwalm. De vallei van de
Schelde vormt een centrale as van een gans stelsel van beekvalleien. De kleinere
beekvalleien, zoals ook de Zwalmvallei, zijn overwegend zeer vochtig. Hun
landschappelijke en ecologische waarde is meestal zeer hoog.
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1. 12. 1.3. Inventarisatie
Tot voor 1960 was de visstand op de Zwalmbeek zeer dicht en meer verscheiden
en werd de Zwalmbeek ook graag bevist. In de bovenlopen trof men de rivierdonderpad, de e1rits, het bermpje, de beekprik en de beekforel aan. Dit zijn één
voor één vissen kenmerkend voor zeer zuiver en snelstromend water. Ook de
benedenzone had een kenmerkende visstand: blankvoorn, rietvoorn, paling,
grondel, snoek, blei, karper, baars, grondel en drie- en tiendoornige stekelbaars.
In de molenkommen werd regelmatig winde aangetroffen. De otter kon tot
1965 op verschillende plaatsen waargenomen worden, wat ontegensprekelijk
verbonden is met het overvloedig voorkomen van vis. De visstand heeft echter
zeer sterk te lijden gehad onder de voortdurende achteruitgang van de waterkwaliteit in de Zwalmbeek. Dit heeft geleid tot het bijna volledig verdwijnen
van de toen aanwezige visstand. Hiermee verdween ook de hengelaar langs de
Zwalmbeek. Door herbepotingen door de Provinciale Visserijcommissie van
Oost-Vlaanderen werd getracht de visstand op peil te houden. Na 1978 werd op
de Zwalmbeek geen vis meer uitgezet. De slechte waterkwaliteit liet namelijk
geen biologisch leven meer toe. De laatste jaren worden sporadisch terug wat
hengelaars langs de oever van de Zwalmbeek gesignaleerd, voornamelijk ter
hoogte van de molenkommen. De kwaliteit van het water en hiermee ook van
de visstand is de laatste jaren wat verb{terd. Toch laat de huidige situatie van de
visstand een efficiënte e:l aanrename bevissing nog niet toe, waardoor heden de
opkomst van de hengelaar nog wordt afgp.remd.
Langs de Zwalmbeek staan vijf molens waarvan er vier uitgerust zijn met een
automatische stuw voorzien vall een vistr.1p van het Denil-type gebouwd in
1981: de Ter Biestmolen, de IJzerkotmûlen, de Zwalmmolen en de Bostmolen.
De plannen voor deze vistrappen werden opgesteld door het toenmalige
Rijkstation voor Bos- en Hydrobiologie (heden Instituut voor Bosbouw en
WiJdbeheer), met de kennis en ervaring van toen. De vistrappen werden vooral
in functie van de salmoniden-migratie ontworpen, wat een beperking van de
migratie van andere soorten met zich meebrengt. De efficiëntie van de vistrap
ter hoogte van de Zwalmmolen werd experimenteel onderzocht. Uit de proeven
blijkt dat deze vistrap, zoals er neg drie andere langs de Zwalmbeek staan, niet
fungeert voor de in de Zwalmbeek aanwezige vissoorten. Daarom worden ook
voorstellen geformuleerd voor het aanpassen van deze vispassages. Op de laatste molen, de Boembekemolen, werd recent een debiet- en peiJregelende automatische stuw gebouwd voorzien van een vistrap in een bypass met overlaten in
halve v-vorm.
Ondanks het opgestuwd karakter van de Zwalmbeek biedt ze nog goede potenties voor ecologisch waardevolle vispopulaties op basis van haar structuurkwaliteit. OOI< de natuurfunctie mag niet onderschat worden. De meeste beken van
het Zwalmbekken stromen door gebieden met bestemming natuurzone. De
aaneengesloten graslanden en andere belangrijke ecotopen langsheen de
Zwalmbeek en het sterk meanderend vermogen verhogen de biologische waarde van de waterloop. De beken van het Zwalmbekken zijn echter vegetatie-arm
of zelfs -loos. Vaak bestaat de macrofytenvegetatie uit algen en rioolschimmel.
Toch kan op enkele zijlopen van de Zwalmbeek nog een waardevolle voorjaarsflora (bosvegetatie) waargenomen worden. Zo'n vegetatieloze beek met soor-
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tenrijke bosvegetatie hangt meestal samen met een zeer goede waterkwaliteit.
Verder trekt de verscheidenheid aan habitats rond de Zwalmbeek, zoals veldbosjes, bomenrijen, loofbossen, akkers, weilanden, ruïnes, ... een grote diversiteit aan vogelsoorten aan. De vogelsoortenrijkdom in het Zwalmbekken is dan
ook relatief omvangrijk.
De Zwalmbeek en de Dorenbosbeek zijn opgenomen in de lijst van de oppervlaktewateren met bestemming vis- en drinkwater. De zijbeken kregen de
bestemming viswater. Geen enkele beek kan echter volledig aan de vooropgestelde norm voldoen. Verschillende beken hebben nochtans een zeer goede
waterkwaliteit. Maar zelfs in de meest zuivere beken worden het nitrietgehalte
en het gehalte aan zwevende stoffen overschreden. De verontreiniging is voornamelijk van agrarische aard, maar ook industrie en huishoudens dragen bij
aan de vervuilde toestand.

1. 12. 1. 4. Conclusies en aanbevelingen
De Zwalmbeek is een waterloop die nog relatief rijk is aan natuurlijke en seminatuurlijke sites. Bescherming en verdere uitbouw van deze sites kan de visstand alleen maar ten goede komen. De Zwalmbeek is een waterloop die echter
ook mooie perspectieven biedt zowel voor de hengelaar als voor de natuurliefhebber. Vóór de verslechtering van de waterkwaliteit was de Zwalmbeek een
trekpleister voor de hengelaars. Nu is de Zwalmbeek nog weinig aantrekkelijk.
Nochtans zijn heel wat zones geschikt zijn voor het uitbouwen als hengelzone.
Samen met het herstel van de visstand zal ook de hengelaar opnieuw zijn plaats
langs de Zwalmbeek kunnen innemen.
Voor wat de migratie betreft ziet de situatie er minder rooskleurig. Er zal nog
heel wat moeten worden ondernomen vooraleer de vissen opnieuw vrij kunnen
migreren van bron naar monding en omgekeerd.
Om de visstand en de natuur in de Zwalmbeek te behouden en verder te ontwikkelen, werd een streefbeeld opgesteld en werden ontwikkelingsvisies geformuleerd.
Het streefbeeld over de inrichting, het beheer en het gebruik van de Zwalmbeek
beschrijft het ideaalbeeld dat men via het visserijontwikkelingsplan voor de
Zwalmbeek wil bereiken. Nadat het streefbeeld voor de Zwalmbeek opgesteld is,
wordt via ontwikkelingsvisies uitgewerkt hoe dat streefbeeld zo goed mogelijk
kan benaderd worden. Hiervoor worden langs de Zwalmbeek zones aangeduid
die elk een functie toegeschreven krijgen: hengelzone, natuurontwikkelingszone, oeverzone. De hengelzone is een zone waar de hengelsport voorrang krijgt,
en waar eventueel maatregelen ter bevordering van de hengelsport uitgewerkt
kunnen worden; in de natuurontwikkelingszone staat het natuurlijk karakter
van de beek centraal, waarbij bescherming en verdere uitbouw prioritair zijn.
De zones aangeduid als oeverzone zijn zones waar dringend herstellingen of
aanpassingen van de oever moeten gebeuren. De zonering is een richtlijn. Dit
houdt in dat een zone die aangeduid is als hengelzone kàn gebruikt worden als
hengelplaats en eventueel kan uitgebouwd worden om het hengelen aldaar te
bevorderen, maar dat de weidelijke hengelaar, die meer op zoek is naar het
avontuurlijke en de 'volledige rust', zijn geliefkoosde hengelplaats nog steeds
kan opzoeken en als hengelplaats kan benutten, ook al is die zone niet als
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hengelzone in het ontwikkelingsplan opgenomen! Bepaalde stroken echter,
waar natuurontwikkeling voorrang krijgt. moeten van het hengelen (betreden
van de zone) zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Deze stroken zijn belangrijk
voor het ontwikkelen en het behouden van de visstand en kunnen beter niet
verstoord worden.
Tenslotte moet ook werk gemaakt worden van de Zwalmbeek als open migratieweg. Ook migratie naar zijlopen is hierbij belangrijk. Niet alleen het voorzien
van efficiënte vistrappen, maar ook het wegnemen van overwelvingen van de
Zwalmbeek en zijbeken, zijn noodzakelijke stappen.
1. 12. 2. Visserijontwikkelingsplan voor het bekken van de Mark
Het doel van het opstellen van een visserijontwikkelingsplan is het verwezenlijken van een natuurlijke en evenwichtige visstand die zoveel mogelijk tegemoet
komt aan de wensen van belanghebbenden, waaronder de hengelaar.
In een eerste deel wordt het plangebied, het bekken van de Mark, beschreven.
Aandacht wordt besteed aan de kenmerken van de waterloop en haar zijbeken
zelf, aan de visserijkundige situatie en aan de talrijke overige functies van de
waterloop.
In het laatste deel wordt het streefbeeld geschetst waar naar toe dient te worden
gewerkt en worden een aantal concrete maatregelen en beleidsopties opgesomd
die gebundeld een ontwikkelingsvisie voor de Mark gedurende de komende
jaren inhouden.
De bekomen resultaten tonen aan dat het ronduit slecht gesteld is met het
natuurlijk visbestand op de Mark.
Verschillende factoren liggen aan de basis van de teloorgang van het natuurlijke
karakter van het visbestand op de Mark en belemmeren nog steeds het herstel
van een biologisch evenwicht.
Vooreerst is er de waterkwaliteit De Mark heeft als bestemming vis- en drinkwater gekregen. Deze norm wordt tot op heden voor verschillende parameters
en op verscheidene plaatsen regelmatig overschreden.
Een tweede factor die een belangrijke invloed heeft gehad op de achteruitgang
van het visbestand is de normalisatie van de waterlopen in het algemeen, waaraan ook de Mark gedeeltelijk niet is ontsnapt. Dit heeft voor gevolg dat op tal
van vlakken belangrijke ecologische veranderingen zijn opgetreden, vaak ten
nadele van het merendeel van de levende organismen en in het bijzonder van
het visbestand. Zo zijn de schuilplaatsen en rustplaatsen (bijvoorbeeld diepere
kuilen ter hoogte van meanders, aquatische vegetatie of verbredingen met lagere stroomsnelheden door afkalving) die vissen konden gebruiken tijdens hoge
waterstanden en piekdebieten in bepaalde perioden op een aantal plaatsen verdwenen.
Een derde belangrijke factor die het visbestand nadelig beïnvloed is het gebrek
aan migratiemogelijkheden. Ten behoeve van de meest uiteenlopende belangen
zijn in de loop der tijden in waterlopen zoals de Mark een heel aantal migratiebarrières voor de vissen opgeworpen. Meestal werd hierbij geen rekening
gehouden met de impact op het aanwezige visbestand. Hierdoor ontstonden na
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verloop van tijd min of meer afgezonderde populaties. Zolang echter de waterkwaliteit voldeed en de piekdebieten niet te hoog werden, leverde dit niet al te
veel problemen op. Bij het verslechteren van de waterkwaliteit en het meespoelen van vissen bij piekdebieten kwam hierin echter verandering. De meeste
laaglandvissen kunnen hieraan, bij gebrek aan de nodige schuil- en rustplaatsen, slechts tijdelijk het hoofd bieden en migreren passief mee stroomafwaarts.
Door deze migratiebarrières zijn zij echter niet meer in staat de stroomopwaartse gedeelten van de waterlopen terug te bereiken. Voor menige vissoort is
het juist de bovenloop van de waterloop die het geschikte paaibiotoop vormt,
met alle gevolgen van dien.
1. 12. 3. Visserijontwikkelingsplan voor de Velpe
Uit de resultaten van de visstandbemonsteringen blijkt dat wij hier nog te
maken hebben met een vrij waardevolle en plaatselijk dense visstand. Toch
wijkt deze op een aantal vlakken af van de van nature te verwachten visstand
onder optimale omstandigheden. Uit de verschillende studies met betrekking
tot de vistypologie kan afgeleid worden dat we, afgaand op de oorspronkelijke
kenmerken van deze waterloop, hier een typisch visbestand voor een laaglandbeek verwachten van het snoek-zeelt type. Hiervan is echter nauwelijks sprake.
Een aantal factoren liggen hiervan aan de basis. De waterkwaliteit is onvoldoende. De troebelheid van het water door eutrofiëring, verhindert de groei van de
noodzakelijke onderwaterplanten en belemmert het voorkomen van vissoorten
die helder water vereisen. Het ontbreken van de noodzakelijke schuil-, rust- en
paaiplaatsen zoals holle oevers of vegetatierijke zones, te wijten aan de rechttrekkingen en ruimingen, maken het habitat ongeschikt voor de oorspronkelijke
vissoorten. De aanwezigheid van migratiebarrières maken de natuurlijke verspreiding van vroeger verdwenen soorten onmogelijk.
Maatregelen ten behoeve van het realiseren van een evenwichtige visstand moeten dus in eerste instantie gericht zijn op de structurele kwaliteit van de waterloop en op de kwaliteit van het water zelf.
De factor die de meest ingrijpende invloed heeft op de visstand en op de hele
leefgemeenschap in een aquatisch milieu, is uiteraard de kwaliteit van het water
zelf. In het A.W.P.-Il programma worden wel een aantal initiatieven ter verbetering van de waterkwaliteit voorgesteld, maar in de praktijk wordt de aanleg van
deze zuiveringsinfrastruktuur voorzien voor na het jaar 2000.
Deze projecten werden reeds enkele malen naar achter verschoven op basis van
de verhouding kostprijs/aantal i.e. dat wordt gecollecteerd en gezuiverd, die in
de Velpevallei niet positief uitvalt. Het is namelijk op dit rendement dat men
zich in het algemeen baseert om zuiveringsprojekten al dan niet prioritair uit te
voeren. Opvallend is dat dit fenomeen in een groot aantal waardevolle natuurgebieden plaatsvindt en er dus in feite voor wrgt dat juist die gebieden die nog
het waardevolst zijn en prioritair zouden moeten gesaneerd worden, uit de boot
vallen, aangezien dit vanzelfsprekend ook de dunst bevolkte gebieden zijn. Deze
gedachtengang dient dus dringend te worden herzien.
Eén van de meest dwingende maatregelen is het herstellen van de vismigratiemogelijkheden. Dit komt neer op het wegwerken van alle vismigratiebarrières
die gelegen zijn op de waterloop. Aangezien wij hierbij te maken krijgen met
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een aantal medegebruikers van de waterloop, i.c. eigenaars van de watermolens
of waterkwantiteitsbeheerders, is het aangewezen de vismigratie te vrijwaren
door de aanleg van vistrappen of het terug in gebruik nemen van de vroegere
omleidingen, zodat éénieder aan zijn trekken kan komen.
Het toelaten van vrije meandering in gebieden waar dit verantwoord en mogelijk is, is eveneens één van de initiatieven die zullen ten goede komen aan de
visstand. Een hulpmiddel om meandering in vroeger rechtgetrokken trajecten
terug te laten plaatsvinden, is de aanleg van stroomdeflectoren of driehoeksvleugelkribben. Op trajecten waar vrije meandering niet kan toegelaten worden
dienen wel de nodige schuil- en rustplaatsen te worden voorzien onder de vorm
van waterhoudende zijgrachten of paaivijvertjes waarin de vissen, bij ongunstige omstandigheden in de waterloop, hun toevlucht kunnen zoeken. Peilverhogingen op te ondiepe trajecten en het stimuleren van aquatische- en oevervegetatie zijn eveneens initiatieven die ten goede komen aan het visbestand.
Wat de visserij betreft, zien we dat de Velpe één van de plaatsen in VlaamsBrabant is waar een achteruitgang van de verkoop van visverloven wordt vastgesteld. Dit wordt nog eens bevestigd door de hengelenquête waaruit blijkt dat
de helft van de ondervraagden minder op de Velpe vist dan vroeger. De hengelaars prefereren een evenwichtige, stabiele en gevarieerde visstand. Deze zal pas
worden bekomen mits de nodige structuuraanpassingen en beheersmaatregelen
in acht genomen worden.
Momenteel zijn de hengelaars nog volledig afhankelijk van de visuitzettingen.
Omwille van de slechte leefomstandigheden is het visbestand dermate scheefgetrokken en op een aantal plaatsen zo uitgedund dat geregelde herbepotingen
noodzakelijk zijn om de hengelaars aan hun trekken te laten komen.
Naargelang de struktuurkwaliteit en de waterkwaliteit van de waterloop verbetert, moet het visbestand, al dan niet ondersteund door een aantal verantwoorde herbepotingen, zich echter herstellen en moet het na verloop van tijd
mogelijk zijn een evenwichtig en gezond visbestand op natuurlijke wijze op peil
te houden. Visuitzettingen zijn in zo'n situatie enkel verantwoord na grote vissterfte ofbij het zich manifesteren van onevenwichtige toestanden wat de visstand betreft.
Uit de hengeIenquête en uit eigen ondervinding blijkt eveneens dat de bereikbaarheid van de oevers slecht IS. Meer controle op personen die komen vissen
zonder visvergunning is eveneens aangewezen.
1. 12. 4. Visserijontwikkelingsplan voor de Dender
1. 12. 4. 1. Inleiding
In opdracht van de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen werd
een 'Ontwikkelingsplan voor de binnenvisserij op de Dender' opgesteld
(Rapport onderzoeksproject IBw.Wb.v.R.97.53. - I. Vanden Auweele,
H. Verbiest, C. Belpaire, 1. Samsoen)
Het ontwikkelingsplan voor de Dender is een visie van de visstandsbeheerders
met als doelstelling het herstel en behoud van de natuurwaarde (en in het bijzonder van de visstand) in en rond de hoofdrivier en het behoud en de ontwikkeling van een duurzame vorm van bevissing. Het geeft een inzicht in de
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visserijkundige toestand van de Dender en beoogt de uitbouw van de hengelsport door een deskundig visstandsbeheer uit te voeren enerzijds en door het
bieden van hengelmogelijkheden anderzijds. Via een herstel van het aquatisch
biotoop poogt men te komen tot een evenwichtige visstand.
De aandacht rond de problematiek van de hengelsport op de Dender gaat terug
tot het begin van de jaren '90. Met name door het uitvoeren van een aantal
waterzuiveringsprogramma's is de waterkwaliteit geleidelijk aan verbeterd. Dit
geleidelijk herstel heeft ervoor gezorgd dat op bepaalde plaatsen op de Dender
een herstel van aquatische levensgemeenschappen mogelijk werd. Vanaf de
jaren '90 was er dan ook een stijging van het visbestand merkbaar. Een gevolg
hiervan was dat natuurlijk ook de hengelaar terug kwam langs de Dender. Het
is door deze situatie dat de aandacht op een aantal knelpunten werd gevestigd.
Na jarenlang hoofdzakelijk voor de scheepvaart functioneel geweest te zijn, is de
Dender sterk veranderd. Een aantal structurele ingrepen werden doorgevoerd
die later nefast bleken te zijn voor de hengelaar. De loop werd over grote stukken rechtgetrokken. De habitatdiversiteit werd zeer sterk beperkt door de aanleg van kunstmatige oeververstevigingen zoals schanskorven en beton. Tuintjes
van privé-eigenaars en ook weiden werden tot op de oever doorgetrokken.
Door de aanleg van een geasfalteerd jaagpad werd de oever zodanig versmald
dat de hengelaar ter nauwer nood nog plaats heeft. Om deze redenen wordt het
voor de hengelaar sterk bemoeilijkt zijn sport uit te oefenen langs de Dender.
In dit ontwikkelingsplan wordt een inventarisatie gemaakt van een aantal belangrijke aspecten die terug te voeren zijn tot de volgende pijlers: het visbestand,
de structuurkenmerken, de waterkwaliteit, de hengelsport, de scheepvaart.
Ook worden aan de hand van deze pijlers streefbeelden en ontwikkelingsvisies
geformuleerd worden. Deze moeten gezien worden als voorstellen die het herstel en de bescherming van aquatische leefgemeenschappen viseren maar ook
de recreatieve bevissing bijsturen.

1. 12. 4. 2. Inventarisatie
Allereerst wordt er een beeld gegeven van de huidige visstand op de Dender.
Sinds 1994 is de kwaliteit van het visbestand enorm verbeterd. Uit visbestandsopnames van het Denderbekkencomité en van Samsoen (1994) blijkt dat de visstand op de Dender aan de betere hand is. Recent onderzoek van het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer (1996) wijst aan dat 20 vissoorten de Dender
koloniseren. Deze soorten houden zich vooral op in de zuurstofrijke zones aan
de sluizen maar ook in de vele plantenrijke zones. Opvallend is de aanwezigheid
van soorten als snoek, zeelt en winde, van de gevoelige soorten bermpje en serpeling en van de migrerende paling.
Bij de uitbouw van het visbestand is het noodzakelijk de typologie, de structuurdiversiteit en de structurele knelpunten te kennen. De kennis van de structuurkenmerken zal een beter inzicht geven in de mogelijkheden en de te nemen
maatregelen die op de Dender dienen getroffen te worden. Uit visbestandsopnames kan men opmaken dat de visstand ter hoogte van plantenrijke oevers
veel denser is dan deze ter hoogte van schanskorfoevers. Betonneringen,
schanskorven en stortsteen doen de natuurlijkheid van de oevers sterk dalen.
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Het is dan ook verontrustend dat zelfs nu nog oevers worden verstevigd met
kunstmatige middelen. Daarenboven zorgen ook fysische barrières voor een
belemmering van de ontwikkeling van een goede visstand. Acht stuwen verhinderen de stroomopwaartse vismigratie op de Dender.
De waterkwaliteit wordt weergegeven op basis van de meetpunten van de
Vlaamse Milieumaatschappij. Bovendien wordt een overzicht gegeven van de
waterzuiveringsprogramma's uitgevoerd door AQUAFIN. Hierbij dient in acht
genomen te worden dat de Dender dient te voldoen aan de eisen gesteld voor
viswaterkwaliteit. Momenteel wordt niet voldaan aan deze kwaliteitseisen.
Zowel de biologische als de fysisch-chemische indices duidden in 1995 op een
slechte tot matige kwaliteit van de Dender. De waterkwaliteit blijft tussen
Geraardsbergen en Ninove, zoals in 1994, slecht. Vanaf Ninove verbetert de
kwaliteit van het Denderwater opmerkelijk. Dit komt vooral door het betere
zuurstofgehalte en door het zelfreinigend vermogen van de waterloop. Voorbij
Aalst daalt de waterkwaliteit drastisch: door het lozingswater van meerdere
industrieën en het huishoudelijk afvalwater komen geregeld anaërobe situaties
voor.
De recreatieve functie van de Dender houdt verschillende takken in: zowel de
hengelsport als de pleziervaart maar ook fietsen en wandelen wordt beoefend
langs de Dender. Sinds de jaren '90 weet de recreatieve visser de Dender als
hengelwater te herwaarderen. De hengelaars nemen vooral plaats langs de
belangrijkste invalswegen van de Dender stroomopwaarts Denderleeuw tot de
Waalse grens. Zo evolueert de Dender geleidelijk terug tot één van de belangrijkste hengelwaters van Oost-Vlaanderen.
De intensiteit van het scheepvaarttransport langs de Dender ligt niet erg hoog.
Ze is vooral gesitueerd vanaf Dendermonde tot Aalst. Voorbij Aalst varen enkel
de kleine vrachtschepen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat voorbij Aalst de
sluizen te klein zijn om grotere schepen toe te laten.

1. 12. 4. 3. Ontwikkelingsvisies
Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van de Dender worden streefbeelden en ontwikkelingsvisies opgesteld. De streefbeelden weerspiegelen de
ideale situatie per gebruiksfunctie op de Dender. De ontwikkelingsvisies geven
een geïntegreerd beeld waar rekening gehouden wordt met de vele gebruiksfuncties van de Dender. Afzonderlijke maar toch op elkaar afgestemde ontwikkelingsvisies op de hengelsport, de natuurontwikkeling, de zijbeken en grachten
en de natuurtechnische milieubouw, worden uitgewerkt. De aandacht gaat
vooral naar de structuurkenmerken van de rivier, zoals de oeverstructuur, de
aanwezige plantengroei, naar de migratieknelpunten, naar de natuurwaarde
van de Dender en naar de toegankelijkheid en de mogelijkheden voor de hengelaar.
Voor de hengelsport zijn voorstellen voor een hengelzonering uitgewerkt in
functie van de aanwezigheid van bevisbare populaties, het belang voor de hengelsport, het belang voor natuurontwikkeling, de bereikbaarheid, de toegankelijkheid van de oever, de ligging ten opzichte van een stadskern en de beschik-
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bare ruimte. Via hengelzonering en de aanleg van faciliteiten voor de hengelrecreanten wordt gepoogd het hengelrecreatief medegebruik van de wateren en
van de open ruimte te oriënteren naar voor de hengelaar interessante zones.
Voorstellen rond natuurontwikkeling werden uitgewerkt onder de vorm van
het beschermen van de nog aanwezige natuurlijke oevers en het vrijwaren van
de oevers van een kunstmatige versteviging naar de toekomst toe. Bovendien
wordt er gepleit om de aanliggende overstromingszones te vrijwaren van
bebouwing en via een aangepast landinrichtingsplan de bestaande natuurwaarden te beschermen en verder te ontwikkelen. Het herwaarderen van afgesneden
Dendermeanders vormt een opwaardering van de Dender zelf en biedt natuurlijke vluchtwegen voor het aanwezige visbestand op de Dender.
Het belang van grachten en zijbeken uit zich in het vormen van vluchtwegen en
het bieden van paaiplaatsen. Ontwikkelingsvisies op dit vlak zijn het verbeteren
van de waterkwaliteit en het wegnemen van de migratieknelpunten ter hoogte
van de monding in de Dender.
Een laatste groep ontwikkelingsvisies betreft het nemen van natuurtechnische
maatregelen. Het toepassen van natuurtechnische milieubouw is enkel toelaatbaar indien natuurlijke middelen geen mogelijkheid vonnen voor het opwaarderen van een rivier. De aanleg van een natuurvriendelijke oever is op enkele
plaatsen op de Dender noodzakelijk aangezien natuurlijke paaiplaatsen in die
omgeving ontbreken. Een natuurvriendelijke oever is een constructie waarbij
een luwte gecreëerd wordt waarin vissoorten zich kunnen ophouden. Door de
geringe diepte en de geringe stroomsnelheid biedt deze constructie de mogelijkheid aan vissoorten zich voort te planten. De bouw van een by-pass kan ook als
een natuurtechnische ingreep gezien worden. Waar stuwen een belemmering
vormen voor de vismigratie wordt voorgesteld een omleiding te graven. Om het
hoogteverschil tussen het bovenstroomse gedeelte en het benedenstroomse
gedeelte van de stuw te overbruggen, is het daarenboven noodzakelijk een vistrap aan te leggen.
Dit ontwerpplan beoogt een aanzet te zijn tot overleg (o.a. in het Denderbekkencommité en in AMIS) waarbij de verschillende beheerders (betreffende
waterkwaliteit, waterkwaliteit, visstand, natuurbehoud,... ) elementen uit dit
plan kunnen implementeren aan hun specifieke beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's.
1. 12. 5. Visserijontwikkelingsplan voor de Boven-Schelde
Op de Boven-Schelde werd in 1994 en 1995 melding gemaakt van de terugkeer
van vissen en in 1994 en 1995 werden opnieuw de eerste hengelaars opgemerkt.
De Provinciale Visserijcommissie acht het dan ook opportuun om, aan de hand
van een ontwikkelingsplan voor de binnenvisserij, het visserijkundig belang, het
visserijkundig beheer en de visserijpotenties te schetsen en door integratie van
het plan in een ruimer kader een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan
het "Scheldevalleiproject" opgemaakt in opdracht van de Bestendige Deputatie
van Oost-Vlaanderen. In 1996 werd op vraag van de commissie door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de aanzet gegeven tot het opmaken van een
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wetenschappelijk onderbouwd plan voor de binnenvisserij op de Boven-Schelde.
De laatste jaren groeit immers het besef dat waterlopen behalve een veelvoud
aan gebruiksmogelijkheden voor de mens ook hun natuurlijk karakter moeten
bewaren. Dikwijls blijkt na de teloorgang van de natuurlijke eigenschappen.
welk hun belang was voor de mensgerichte functies. Hengelsporters en visstandbeheerders voelen deze teloorgang in sterke mate omdat ze rechtstreeks
geconfronteerd worden met de achteruitgang van het visbestand dat het natte
biotoop als leefmilieu heeft. De combinatie van menselijk gebruik en het
behoud van de natuurlijke eigenheid van waterlopen is slechts mogelijk door de
verschillende bestuurs- en beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen.
Vandaar dat ook het visserijbeleid de laatste jaren aanstuurt op een planmatig
visstandbeheer. De hoofddoelstellingen van dit visstandbeheer zijn georienteerd op de sociaal-recreatieve en de ecologische functie i.c.:
• Het duurzaam instandhouden en zo mogelijk optimaliseren van de bevissing.
• Het duurzaam ontwikkelen/behouden van het visbestand rekening houdende
met het vrijwaren van de ecologische kwaliteit. Hierbij wordt de visstand
beschouwd als één van de componenten van het aquatische ecosysteem die
interacties heeft met andere componenten van dit systeem.
• Een planmatig visstandbeheer als onderdeel van het integraal waterbeheer.
0

inventarisatiefaze

0

Doelstellingenfaze

1

Wat is er?

BASISPLAN
2

Wat wil men?
30 Actieplan 1: prioriteiten

Wat moet/kan er gebeuren?
OPERATIONEEL PLAN

40 Actieplan 2: uitvoering

Wie doet wat en hoe?
50 Actieplan 3: evaluatie/terugkoppeling

Wat zijn de resultaten?
TABEL

9. Methodiek voor het opmaken van ontwikkeIingsplarJlJen voor de binnen-

visserij.
De Boven-Schelde staat reeds decennia lang bekend als een rivier met een zeer
slechte waterkwaliteit Het meest typerend werd ze in 1949 in de "Gids voor de
Belgische Visser" omschreven als onbelangrijk voor vissers, met uitzondering
van enkele coupures. De omschrijving is overduidelijk: " Ses eaux sont noires.
peu sympathiques. Les quelques malheureux poissons qui ont résisté aux toxiques ne valent pas la peine d'un déplacements".
In 1996 werd een intensieve visstandbemonsteringscampagne uitgevoerd door
het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de Provinciale Visserijcommissie
van Oost-Vlaanderen, de Provinciale Dienst voor de Bescherming van het
Leefmilieu en de Afdeling Bos en Groen. Houtvesterij Gent. Tussen 20 en
24 mei 1996 werden op 39 plaatsen op de Boven-Schelde tussen Pottes en
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Merelbeke visbestandsopnames uitgevoerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van electrovisserij, fuik- en kieuwnetbevissing.
Op de boven-Zeeschelde. in de tij-arm stroomafwaarts van de stuw te Merelbeke, worden 3 vissoorten gevangen: karper, giebel en brasem.
Op het Bovenschelde traject van de stuw te Merelbeke tot de stuw te Asper
(12.5 km) worden 7 vissoorten gevangen, m.n. driedoornige stekelbaars. paling,
karper, blankvoorn, rietvoorn, winde en blauwbandgrondel. Paling. karper en
blankvoorn domineren het visbestand. Vissen worden in hoofdzaak gevangen
ter hoogte van de afwatering van oude Schelde-meanders en de uitmonding
van beken. De densiteiten van het visbestand zijn eerder laag, behalve ter hoogte van de uitwatering van de Kriephoek en ter hoogte van de afwatering van de
Moerbeek waar paling accumuleert. De beekopwaartse migratie van paling vanuit de Bovenschelde wordt hier belemmerd door een drempel van ± lm.
Hierdoor accumuleert paling ter hoogte van dit migratieknelpunt. De aanwezigheid van vissen op dit traject van de Bovenschelde vindt bevestiging in de hengelactiviteiten in 1994 en 1995 ter hoogte van het Doornhammeke, langs de zwaaikom tot Gavere brug en tussen Gavere brug en het sas van Asper werden vastgesteld. De blauwbandgrondel, een niet-inheemse vissoort die vrij recent in de
Vlaamse oppervlaktewateren verspreiding vindt. wordt door hengelaars als aasvis gebruikt voor het bevissen van roofvis. Ter hoogte van de Van Looy put (Zevergem) en in de zwaaikom te Semmerzake wordt blauwbandgrondel gevangen.
Ter hoogte van de stuw te Asper waar het water door het verval en de turbulentie een hoger zuurstofgehalte kan hebben. wordt paling en blankvoorn gevangen.
Tussen de stuw van Asper en de stuw van Oudenaarde (10.5 km) worden 8 vissoorten gevangen, m.n. paling, giebel, brasem, kolblei, blankvoorn. zeelt, vetje
en blauwbandgrondel. Paling en giebel domineren. De densiteiten van het visbestand zijn eerder laag. behalve ter hoogte van de uitmonding van de Rijtgracht
in Welden. Ter hoogte van deze uitmonding vormt een drempel en uitwateringsklep een knelpunt voor migrerende vissoorten waardoor paling. blauwbandgrondel. alsook giebel en kolblei op deze plaats blijken te accumuleren. De
blauwbandgrondel komt hier in aanzienlijke densiteiten voor (68 ex.!loom).
vermoedelijk afkomstig van het nabijgelegen privaat hengelwater dat uitwatert
via de Rijtgracht en waar blauwbandgrondel overvloedig als aasvis wordt
gebruikt. Opvallend is het zuurstofinbrengend effect van de stuwen waardoor
niet minder dan 8 vissoorten net stroomafwaarts de stuw van Oudenaarde worden gevangen. Zeelt en vetje zijn hierbij de opmerkelijkste soorten.
Opvallend is de quasi afwezigheid van vissen op het traject tussen de stuw van
Oudenaarde en de stuw van Kerkhove (± 11 km). Hier worden nog slechts
3 soorten gevangen: paling, giebel en zeelt. In zijbiotopen (jachthaven van
Kerkhove) kunnen vissen zich aan verontreinigingen onttrekken zodat zij in
deze refugia in zeer beperkt mate kunnen overleven. In de jachthaven van
Kerkhove wordt giebel en zeelt gevangen, vissoorten welke tolerant zijn ten
aanzien van verontreinigingen.
Op het traject (8.5 km) stroomopwaarts het sas van Kerkhove tot Pottes (grens
Waalse gewest) wordt geen vis gevangen. De afwezigheid van vissen op de
bovenloop van de Bovenschelde wordt veroorzaakt door het lage opgeloste
zuurstofgehalte in het water en dit tengevolge van de vuilvrachten die via de
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verschillende zijwateren (o.a. Spierebeken, Ronebeek, Rijtgracht) in de Bovenschelde terecht komen.
Samenvattend komen op de Boven-Schelde plaatselijk vissoorten voor die een
zekere verontreinigingsgraad verdragen. Het betreft echter onevenwichtige
populaties die in zeer geringe aantallen blijken te overleven. Roofvissoorten
ontbreken. Stroomopwaarts de stuw van Oudenaarde blijken vissen niet te
kunnen overleven als gevolg van de slechte waterkwaliteit. Enkel in de jachthaven te Kerkhove werden een drietal soorten (paling, giebel en zeelt) in zeer
geringe aantallen teruggevonden.
Naast de bemonsteringen van het visbestand werden in het kader van de inventarisatiefaze van het ontwikkelingsplan voor de visserij op de Boven-Schelde
eveneens de oeverstructuur en -vegetatie, de vismigratieknelpunten en de potenties van oude meanders en meersegebieden geïnventariseerd. Al deze elementen
zullen in het ontwikkelingsplan voor de visserij verenigd worden, waarbij knelpunten, prioriteiten en potenties zullen worden afgelijnd o.a. met betrekking
tot biotoopsanering en -ontwikkeling, rivierherstelprojecten, bevordering van
vismigratie, herstel van vispopulaties en hengelrecreatief medegebruik.

2.

Andere activiteiten en adviezen
In 1995 en 1996 werd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer advies
verschaft en logistieke ondersteuning verleend bij het actief biologisch beheer
project op de Blankaart en op de oude Schelde-meander te Kerkhovc.
In 1995 richtte het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking met
de Afdeling Bos en Groen, en het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
twee cursussen visstandsbeheer in te Groenendaal en Geraardsbergen voor
78 cursisten.
In 1996 richtte het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in samenwerking
met de Afdeling Bos en Groen, de Provinciale Visserijcommissie van VlaamsBrabant en het Educatief Bosbouwcentrum GroenendaaJ een cursus visstandsbeheer in te Groenendaal voor 29 cursisten.
In de periode april 1995 - maart 1997 heeft het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer - Afdeling Wildbeheer - Studiegroep Visstandbeheer en Visteelt
volgende adviezen geformuleerd in verband met aspecten aansluitend bij de
riviervisserijproblematiek:
Adviezen
Verbiest H.
Verband tussen botulisme bij watervogels en het voederen van vissen door de hengelaar

april 1995 lB w. Wb.ADI'.94.041
Belpaire c., Verreycken H.
Preliminaire analyse van de impact van aalscholvers op de extensieve visteelt in
Vlaanderen. Advies len behoeve van de Gemeenschapsminister voor Leefmilieu.
nOI'ernber 1995 lBII'. W1J.ADV.95. o42
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Denayer B.
Advies bij de buitengewone waterbeheersingswerken aan de Speybeek te Tielt
september 1995 IBW. Wb.JlDV.95.043

Denayer B.
Hengelrecreatie, intensieve waterrecreatie en natuurwaarden op openbare wateren in
West-Vlaanderen. Beknopte inventarisatie en suggesties tot regulering vanuit de sector visserij
oktober 1995 IBW. Wb.JlDV.95.044

Krachtlijnen van een vernieuwd beleid inzake visuitzettingen in de openbare waters van het
Vlaams Gewest. Advies ten behoeve van het Centraal comité van het Visserijfonds
(Werkgroep normen herbepotingen en aanpassing van het lastencohier voor de levering
van pootvis).
IBW.I-\'b.JlDV.95· 045

Denayer B.
Advies bij het milieuetJectenrapport (startnota) voor de bouw van een stuw op de IJzer te
Nieuwpoort
december 1995 IBW.I-\'b.JlDV.95.046

Belpaire c., De Charleroy D., Beyens J.
Advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer aangaande de mogelijke aanpassing
van de opening van de forellenvisvangst in de gemeente Voeren en visserij op de Grensmaas.
mei 1996 IBW. Wb.JlDV.95.047

Verbiest H., Denayer B., De Charleroy D. Beyens J., Beipaire C.
Bemerkingen van het IBW (Mdeling wiIdbeheer - sectie visserij) bij het ontwerpplan
MINA-1/

juli 1996 IBW. H'b.ADV.96.048

Verbiest H., De Charleroy D., Beyens J.
Advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op het Ecologisch Inrichtingsplan
voor het deel van de Abeekvallei tussen de Zuid-Willemsvaart en de Luizen (Landinrichtsproject Noordoost-Limburg)
IBW. Wb.JlDV.96.049

Verbiest H., De Charleroy D.
Advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op de herinrichting van de Velpe
binnen de ruilverkaveling Vinaraken (onderzok van de Vlaamse Landmaatschappij)
IBW. H'b.JlDl'.96.050

Advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op de problematiek van de vismigratie in de Zwalmbeek
IBW. Wb.JlDV.96.051

Verbiest H., Denayer B., De Charleroy D.
Advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer op de voorstellen voor de aanleg
van een vistrap op de Vleterbeek
IBW. Wb.ADV.96.0S2

Verbiest H., Denayer B., De Charleroy D.
Concept vispassages Boven-Schelde: Asper - Oudenaarde - Kerkhove.
1997 IB w. H'b.A DV.97. 053
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Belpaire c.. Verbiest H.• Denayer B.
Advies van het IBW naar aanleiding van de parlementaire vraag van de heer
Johan Malcorps over de palingstand en het palingbeheer
lBW. Wb.ADV.97.054

Denayer B.
Advies bij de waterbeheersingswerken aan de Geluwe Beek te Menen
maart 1997 IBW. "''IJ.ADV.96.055

3.

Zendingen
Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer - Afdeling Wildbeheer - Studiegroep Visstandbeheer was vertegenwoordigd op volgende congressen of symposia. of nam deel aan studiebezoeken of zendingen. Een verslag werd opgesteld:
Belpaire c.. Teugels G.
Evolution de la biodiversité des poissons après la construction d'un barrage: cas de la rivière
Bia en Cóte d'lvoire. Rapport mn een ichrhyologische en hydrobiologische cOllslllrariezellding,
ll'Oorkllsr. November-December 1994. p. 10
19951BW. "''IJ. V.C.95.10

Belpaire c., Denayer B.• Van Thuyne G.
Verslag van een studiebezoek aan de aalgoot op de Prommmelsluis (Zierikzee, Nederland)
27 oktober 1995
1995 IBW. "''IJ. v.C.95.11

Van Thuyne G.
Verslag van de themanamiddag "Intrek van glasaal in Zeeland" 22 november 1995. p. 3 19951BW. "''IJ. 1'.C.95.12

Verreycken H; De Charleroy D.
International Symposium on Stocking and Introduction of Fish in Freshwater and Marine
Ecosystems. 25-29 maart 1996
1996 IBW. "''IJ. V.C.96.13

Verbiest H., De Vlieger V.
Verslag Themadag: Hoe stabiel zijn oevervegetaties. Werkgroep Water- en Oeverplanten
(NVAE) 24.04.1996

1996 IB\\'. Wbo V.C.96.14

Belpaire C.
Symposium on social, economie and management aspects of recreational fisheries

(ElFAC),

Dublin, Ierland. 11-14 juni 1996
1996 IB\\'. "''IJ. V.C·96.15

Verbiest H., De Charleroy D.
Verslag internationaal congres "Fish Migration & Fishbypasschannels" 24-26 september
1996, Wenen, Oostenrijk
19961B\\'. "''IJ. V·C.96.16

VISSTASDBEHEER &: VISTEELT

161

WILDBEHEER

Verbiest H.
Verslag werkbezoek Waterschap De Dommel. 18 oktober 1996, Nederland
19961BW. Wbo V.C.96.17
Belpaire C.
Verslag van de tiende sessie van
24-27 september 1996

EIFAC/ICES

"Working party on EeI".Ijmuiden (NI.)

1996
IBW. Wbo V.c.96.18

Belpaire C.
Rapport van een consultatiezending voor het VLIR/KUL project "Evolutie van de biodiversiteit aan vissoorten na de aanleg van een stuw op de rivier Bia in Ivoorkust. December 1996
1996 IBW. Wbo v.C.96.19

4.

Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingen
Tijdens het onderzoek werd o.a. samengewerkt met volgende diensten:
AMINAL, de Afdelingen Bos en Groen, Natuur en Water
de Werkgroep Natuurtechnische Milieubouw, Pilootgroep Bevaarbare Waterlopen en
Pilootgroep Onbevaarbare Waterlopen
European Inland Fisheries Advisory Commission (FAO), Working Group on Eel
Zoölogisch Instituut KULeuven, Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur
Plantkundig Instituut KULeuven, Laboratorium voor Ecologie der Planten
de Provinciale Visserijcornrnissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds
het Institut de Recherches Forestières te Gembloux
het Instituut voor Scheikundig Onderzoek te Tervuren
de Universiteit Gent
de Universitaire InsteUing Antwerpen
de Vlaamse Milieumaatschappij
de Vlaamse Landmaatschappij
het Instituut voor Natuurbehoud
bekkencomité IJzer
bekkencomité Demer
landinrichtingsproject Westhoek, ruilverkaveling, ekologisch impulsgebied IJzervaUei
landinrichtingsproject Noord-Oost Limburg
regionaal landschap Heuvelland
regionaal landschap Noord-Hageland

Werk- en stuurgroepen
Milieudatabank: Meetdatabank VMM
VUPOL

Beroepsvereniging van Belgische viskwekers
Vlaamse Provinciale Visserijcommissies
De bekkencomités
Diverse ruilverkavelingsprojecten
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Diverse landinrichtingsprojecten (bv. Westhoek, Grensmaas, ...)
De Regionale Landschappen
De Ecologische Impulsgebieden
Diverse Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen (GNOP'S)
Werkgroepen rond aquatisch beheer van diverse natuurreservaten (bv. Blankaart, Torfbroek
Kampenhout, de 1.eiemeersen, Bergelenput...)
FAO European Inland Fisheries Advisory Commission: Working Group on Eel
Diverse werkgroepen i.v.m. regionale projecten rond waterbiotoopverbeteringen
Centraal Comité van het Visserijfonds
Vlaamse Stichting en Promotie van de Hengelsport
Vlaamse Hoge Raad voor Riviervisserij
Werkgroep rond de vernieuwingswerken van het Centrum voor Visteelt te Linkebeek
Werkgroep rond de kweek van bittervoorn en waterplanten
Vergaderingen met de beroepssector van Vlaamse viskwekers
Werkgroep rond "Planmatig visstandbeheer"
Stuurgroep "Monitoring van het visbestand en de visvleeskwaliteit op het BoudewijnkanaaI"
Stuurgroep "Visdatabank: implementatie van actuele en historische gegevens"
Stuurgroep Visserijdeskundigen
Stuurgroep studie "Buffergebieden langs waterlopen"
Werkgroep "Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid"
Stuurgroep "Duurzame bevissing door ecologische inpasbaarheid"
Stuurgroep "Methodiek inzake het kwaliteitsbeeld van oppervlaktewateren"
Werkgroep rond Electrovisserij en Veiligheid
Overleg Awz-Aminal
Werkgroep "Kwetsbaarheidskaart voor ecologisch waardevolle waterlopen met betrekking
tot de implantatie van riooloverstorten"
Stuurgroep "Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Zeeschelde"
Wetenschappelijke Commissie van het Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek
Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek
Werkgroep rond de evaluatie van de vistrappen op de Zwarte Sluispolder
Werkgroep met de Voorzitters van d.: Provináale Visserijcommissies
Werkgroep Algemene Milieuimpact.itliJie van het Sigmaplan
Vlaamse Wetenschapsweek
'Subgroep Zalm' van de werkgroep "Jacht en Vogels" van de sectie "Natuurbehoud en
Landschapsbescherming" van de Bij.londere Commissie voor het Leefmilieu Benelux
Economische Unie
European Aquaculture Soáety
World Aquaculture Soáety
Nederlands Genootschap voor Aquacultuur
werkgroep "Normen van herbepotingen en actualisatie van het lastenboek" opgericht op
11 februari 1994 onder het voorzitterschap van de heer Ir. M. Cherretté, voorzitter van
Centraal Comité van het Visserijfonds.
stuurgroep "Onderzoek naar de mogelijkheden voor de kweek van oever- en waterplanten,
de bittervoorn en de zoetwatermossel in de viskwekerijen van het Vlaamse Gewest."
Samenwerkingsproject tussen R.U.G. en de Vlaamse Gemeenschap.
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De Vlieger V., De Charleroy D., Vandenabee1e P., Denayer B.
Groei en beheersing van de ondergedoken aquatische vegetatie in het provinciaal domein
"De Gavers" te Harelbeke
IBW. Wbo V.R.96.047

De Vlieger V., De Charleroy D.
Ondersteunend project NTMB
IBW. Wbo V.R.96.048

Viaene P., Denayer B.
Visserij en gebiedgericht natuurbeleid op en langs wateren in West-Vlaanderen.

Inventarisatie van hengelwateren en indeling t.b. V. de inpassing in het gebiedgericht natuurbeleid.
Ontwerprapport I'oorgelegd aan de Prol'. Yisserijcommissie van West- \.f/aanderen. Studie uitgevoerd i.o.I'. de Prol'. Yisserijcommissie I'an West- \.f/aanderen
IBW. Wbo V.R.96.049

Verbiest H., De Charleroy D.
Randvoorwaarden voor de bouw van een vispassage - ontwerptekst
IBW. Wbo v·R.96.050

Vanden Auweele 1., Beyens).
Ecologische inpasbaarheid van de hengelsport in Limburg
IBW. Wbo V.R.96.051

Verbiest H., De Charleroy D., Yseboodt R.
Evaluatie van een paaivijver langs het Netekanaal te Duffel
IBW. Wbo V. R.96.052

Vanden Auweele 1., Verbiest H., Belpaire c., Samsoen L., Denayer B.
Ontwikkelingsplan voor de binnenvisserij op de Dender
IBW. Wbo V.R.96.053

De Vlieger V., Dufraing L., De Charleroy D., Degheeele D.
Onderzoek naar de mogelijkheden van kokosmatten als hulpmiddel bij het beplanten van
technische oeververdedigingen.
IBW. Wbo V.R·96.o54

Werken buiten reeks
Belpaire C.
Vis- en rondbeksoorten in Vlaanderen. Cursustekst in het kader van de cursus
Visstandsbeheer. Org; EducatiefBosbouwcentrum Groenendaa~ Sectie Zoetwaten'isserij van de

afdeling Bos en Groen
1995 IBW. Wb.BR.95.15

Belpaire C.
Waterlopen. Cursustekst in het kader van de cursus toegepaste hydrobiologie, p. 36 + fig.
19951BI\'. Wb.BR·95.16

Denayer B., Belpaire C.
Natuurvriendelijk waterlopenbeheer - Ecologisch omgaan met water en oevers. Workshop
Kortrijk 4 mei 1995
19951BW. Wb.BR.95.17
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Denayer B.
Planmatig visstandsbeheer. Cursustekst in het kader van de cursus Visstandsbeheer. 0'X'.

EducatiefBosbouwcenrrum GroenendaaL Sectie Zoetwatervisserij I'an de afdeling Bos en Groen
1995 IBW. Wb.BR.95.18

Verreycken H.
Visteelt in functie van herbepotingen. Cursustekst in het kader van de cursus Visstandsbeheer. Org. EducatiefBosbouwcentrum GroenendaaL Sectie Zoerwaltn'isserij van de afdeling

Bos en Groen
1995 IBW. \o\'b.BR·95.19

De Charleroy D.
Cursus Visstandsbeheer. vak; Visziekten en Vissterfte
1995 IBII'. W1J.BR.95.2Q

Belpaire C.
Cursus bosbouwbekwaamheid vak: Visstandbemonstering en evaluatie van een visbestand

1996 IBW. \o\'b.BR.95.21
Verbruggen A., Vanden Auwee1e 1., Belpaire C.
Gevolgen voor de economie in Milieu en natuurrapport Vlaanderen 1996. Leren om tc keren.

P.533-554
1996 IBW. \o\'b.BR·96.22
Vanden Auwee1e 1., Belpaire C.
Gevolgen voor de economie. Waardering van milieu- en natuurfuncties. Hulpbron 'oppervlaktewater en vis'. Wetenschappelijk rapport van Milieu- en natuurrapport \f/aanderen 1996

19961BW. \o\'b.BR·96.23
Belpaire c.. OlIevier F.
Mijten (Acari) als visparasieten in Aquariumwere1d. jaa'X'allg 49. nr.

11.

p.266-275

november 1996 IBW. \o\'b.BR.96.24
Beyens J., Van Thuyne G., Viaene P., Belpaire C.
Het visbestand in de grensoverschrijdende beken van het Maasbekken.
I Bw. \~'b. BR. 96.25

c.,

Belpaire
Vanden Auwee1e 1., Van Thuyne G.
De visfauna van de Dender: terug van weggeweest. maar nog steeds bedreigd, in Vissen in
openbare waters. De werking I'an de Openbare Visserijcommissie I'an Oost- \f/aanderen in 19951996

IBW. \o\'b.BR.96.26
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Jacht en Wildbeheer

Algemene doelstellingen
Het mandaat van onderzoeker verantwoordelijk voor jacht en wildbeheer werd
voor het eerst ingevuld met ingang van 1/6/1995. Vertrekkende o.m. vanuit de
globale opdrachtsomschrijving voor het IBW, vastgelegd bij de oprichting in
1991, werd een nadere verkenning uitgevoerd van het werkterrein en van de vast
te leggen prioriteiten (zie Van Den Berge, 1996a).
Toegepast op concrete diersoorten, bleek een strikte aflijning op basis van het
juridische statuut 'wild' niet opportuun. Zo wordt bv. onderzoek naar de als
'waterwild' gerangschikte vogelsoorten de facto al vele jaren geconcentreerd en
gecoördineerd vanuit het Instituut voor Natuurbehoud. In omgekeerde zin
sluiten beschermde maar nergens in vaste onderzoeksprogramma's opgenomen
soorten als Das Meles me/es en Otter Lutra lutra beter aan bij de vijf andere, als
'overig wild' gerangschikte marterachtigen. Ook ten aanzien van de niet-wildsoorten waarop wel bepalingen van toepassing zijn inzake actieve beperking of
bestrijding, zoals de kraaiachtigen en de Muskusrat 07Jdathra zibethiulS, lijkt
het IBW een lacune te kunnen opvullen voor huisvesting van onderzoek terzake.
Behalve via de invalshoek van soorten en hun iuridisch statuut, dienen zich
daarnaast ook diverse thema's aan die relevant zijn ten aanzien van de jacht-
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problematiek in meer algemene zin en/of ten aanzien van de betrokken soorten(groepen). Zo is de problematiek van habitatversnippering concreet van
toepassing, waarbij barrièrewerking van wegeninfrastructuur vooral naar zoogdieren toe (waaronder precies meerdere jachtwildsoorten) acuut is. Een ander
thema is bv. dat van de problematiek inzake (her)introductie.
Uit de veelheid van relevante onderwerpen die bij de verkenning werden
onderscheiden, diende uiteraard een sterke beperking doorgevoerd te worden
in functie van haalbaarheid (cf. één onderzoeker, aangevuld met één technieker
vanafn/96). Daarbij werd in sterke mate rekening gehouden met reeds lopende
of voorziene onderzoeksprojecten (zoals aan het Instituut voor Natuurbehoud,
of via specifieke AMINAL-projecten, uitbesteed aan diverse universitaire diensten).
Op korte en middellange termijn richten de eigen onderzoeksactiviteiten zich
globaal op een drietal thema's:
• monitoring en ecologie van inheemse marterachtigen (1),
• positie van de Vos in het Vlaamse Gewest (2),
• uitbouw databanken inzake jachtstatistieken (3).

1.

Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Monitoring en ecologie van inheemse marterachtigen

In Vlaanderen vertoont de kennis inzake het voorkomen en de ecologie van de
inheemse marterachtigen grote lacunes. Concreet gaat het daarbij om Wezel
Mustela nivalis, Hermelijn Mustela ennil1ea, Bunzing Mustela putorius, Boommarter Martes 111artes, Steenmarter Martes foil1a, Das en Otter. Omdat ten aanzien van deze soorten nogal eens determinatieproblemen kunnen bestaan bij
waarnemingen door derden, worden daarbij ook uitheemse of verwilderde
soorten als Wasbeer Procyol11otor, Wasbeerhond Nyctereutes procyol1oides,
Beverrat Myocastor coypus, Bever Castor fiber of -cal1adensis, (Bunzing)Fret
Mustela Jura (x Mustela putorius) en Amerikaanse nerts of Mink Mustela ViSOI1
mede in de aandacht betrokken.
Met het oog op het vormen van een eerste concreet beeld van de verspreiding
van de respectievelijke soorten, werd een aanvang genomen met het opsporen
en zo mogelijk controleren en/of verder documenteren van bestaande bronnen
en data.
Een eerste globaal - en voorlopig - beeld dat daaruit naar voren treedt is het
volgende (zie o.a. ook Van Den Berge 1997 a en b):
• Wezel, Hermelijn en Bunzing zijn (wellicht) nog vrij algemeen over geheel
Vlaanderen, maar er is geen betrouwbare informatie beschikbaar inzake
populatiedichtheden of -trends;
• (Bunzing)Fret en Amerikaanse nerts zijn nieuwkomers, die zich vermoedelijk ook in het wild voortplanten;
• de Boommarter kwam in de voorbije eeuwhelft wel degelijk in Vlaanderen
voor, maar het actuele beeld is hoogst onduidelijk;
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• de Steenmarter leeft in vitale populaties in het oosten en zuidoosten van
Limburg en Vlaams Brabant, maar vertoont een zeer versnipperd en onduidelijk beeld elders;
• de Otter stierf gedurende de laatste decennia nagenoeg volledig uit, op enkele
mogelijke zwervende individuen en/ofhet Grensmaasgebied na;
• de Das leeft in vitale populaties in een kleine regio in het zuidoosten van
Limburg, maar lijkt een langzame doch gestage dispersie over gans
Vlaanderen te vertonen;
• Wasbeer en, in mindere mate, Wasbeerhond worden geregeld gesignaleerd
verspreid over Vlaanderen - waarbij het bijna steeds om eerste-generatie
ontsnapte dieren lijkt te gaan (nog geen voortplanting in het wild vastgesteld);
• de Beverrat komt vrij algemeen voor in het oosten van Limburg (Maaskant),
waar ze zich ook in het wild voortplant. Elders in Vlaanderen duiken af en
toe individuele dieren op als eerste-generatie ontsnapte kooidieren;
• de Bever (Europese en Canadese) wordt een zeer zeldzame keer gesignaleerd
in het (noord)oosten van Limburg, waarbij het om zwervende dieren gaat
afkomstig van herintroducties in buurlanden.
Tegelijk met de opmaak van dit eerste verspreidingsbeeld konden een aantal
concrete aandachtspunten, onderzoeksvragen en hypothesen afgelijnd worden,
zoals daar o.m. zijn:
• het verspreidingsareaal van de Steenmarter is vermoedelijk in uitbreiding
(analoog Nederland ?), waarbij de vraag rijst naar de barrièrewerking ten
gevolge van verkeersinfrastructuur en weerstand van het landschap in het
algemeen, alsook naar de mogelijke schadeproblematiek (doden van pluimvee, veroorzaken autopannes);
• de vitaliteit van mogelijk aanwezige populatie(restanten) van Boommarters
is hoogst onduidelijk en dient in relatie gezien te worden met specifieke
biotoopvoorwaarden (o.m. voorhanden zijn van grote boomholtes);
• als middelgrote zoogdieren met een complexe sociale organisatie zijn Dassen
referentiesoorten bij uitstek inzake de dispersie- en spontane rekolonisatieproblematiek in een sterk versnipperd en dichtbevolkt landschap als
Vlaanderen;
• de betekenis van eventuele waarnemingen van Otter dienen planologisch te
worden gerefereerd in termen van grote eenheden natuur en geïntegreerd
ecosysteembeheer en daarom op zeer ruime schaal te worden ingeschat;
• de Bunzing leent zich zeer goed als modelsoort inzake onderzoek naar de
verspreiding en de ecologie van marterachtigen, gezien o.m. zijn voorkomen
over geheel Vlaanderen, zijn relatieve algemeenheid, zijn 'opmerkbaarheid'
(o.m. als verkeersslachtoffer) en zijn ecologie (cf. o.a. vrij grote home range,
veelzijdig menu);
• het mogelijk voorkomen van uitheemse of gedomesticeerde soorten in het
wild is om diverse ecologische redenen ongewenst en is daarom van nabij te
volgen.
Deze globale informatie werd via een aantal kanalen verwerkt tot bijdragen aan
diverse vergaderingen, studiedagen, en internationale congressen.
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Via meerdere stuurgroepvergaderingen werd het 'Soortbeschermingsplan voor
de das in Brabant' (project Afd. Natuur met privé-studiebureau) van zeer nabij
gevolgd (cf. o.m. Van Den Berge & Vervaeke, 1996).
Met het oog op een verdere uitbouwen opvolging van de monitoring werd een
aanvang genomen met de uitbouw van een medewerkersnetwerk van externe
vrijwilligers (voornamelijk met het oog op het inzamelen van verkeersslachtoffers).
1. 2. Positie van de Vos in het Vlaamse Gewest

Het is een opvallend verschijnsel dat de Vos de laatste jaren een duidelijke
opmars kent in nagenoeg geheel West-Europa, wat enerzijds tot uiting komt in
een toename van de dichtheid daar waar de soort voorheen reeds voorkwam,
en anderzijds in het dichtvloeien van de openingen in het globale verspreidingsareaal. Tegelijk is het ongetwijfeld een bijzonder controversiële soort, waarbij
zowel belangen van jacht, natuurbehoud, economische schade en volksgezondheid intens betrokken zijn. Een inventarisatie en synthese van de belangrijkste
knelpunten werd gepubliceerd als bijdrage aan de 'Mededelingen 199511' van
het IBW (Van Den Berge, 1995a).
Rond deze problematiek werd door het IBW een specifiek onderzoeksproject
uitgeschreven dat startte op 1/11/95 en over een periode van vier jaar loopt. Het
project wordt gefinancierd door AMINAL Bos en Groen, werd uitbesteed aan de
Universiteiten van Antwerpen en van Leuven, en loopt in nauwe samenwerking
met het IBW. Het project omvat globaal een drietal luiken: verspreiding, populatiedynamica en parasitologie (inzonderheid de lintworm Echinococcus multilocularis) van de Vos.
In de loop van maanden januari-februari 1996 werden vier adulte Vossen van
een halsbandzender voorzien en losgelaten in eenzelfde gebied in het Antwerpse.
Het betrof in oorsprong verweesde dieren die conform de gebruikelijke deontologie en activiteiten van erkende wilde-dierenasiels een tijdlang werden verzorgd teneinde ze later te kunnen terugplaatsen in de natuur.
Eén van deze dieren werd kort nadien dood teruggevonden, verdronken onder
het ijs. Van de drie andere raakte elk spoor na enkele dagen volledig kwijt,
ondanks intensief en systematisch nachtelijk peilen in een wijde omgeving van
de plaats van loslaten.
In de loop van vooral de maand mei 1996 werd intensiefveldwerk verricht in
het kader van het vangen en merken van jonge Vossen. Dit merken (met dubbel
oormerk) gebeurt met het oog op mogelijke terugmelding (via afschot, vinden
van verkeersslachtoffers, waarneming van levende dieren,... ) om aldus een
beeld te krijgen van dispersie en overleving van (jonge) Vossen.
Met behulp van zelfgemaakte inloopkooien werd de vangsttechniek op een beperkt aantal plaatsen in Oost-Vlaanderen en Limburg uitgetest. In totaal werden
11 jonge Vossen gemerkt (Oudenaarde 5, Ninove 1, Geraardsbergen 1, Bree 4).
Eén exemplaar (wijfje) werd als verkeerslachtoffer teruggemeld in oktober 1996
op ca. 1 km van de plaats van vangst, een tweede (mannetje uit ander nest)
werd in december 1996 geschoten op ca. 16 km van de plaats van vangst. Een
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derde dier kon in de vroege herfst van '96 vanuit een schuiltent worden geobserveerd op ca. 2.5 km van de plaats van vangst.
De recente evolutie van de verspreiding van de Vos in Vlaanderen werd verwerkt tot een poster en gepresenteerd op het '3th Benelux Congress of Zoology'
te Namur op 8-9/11/96 (Vervaeke et al. 1996).

1. 3. Uitbouw databanken jachtstatistieken
In Vlaanderen bestaat geen traditie inzake het bijhouden en verwerken van
jachtstatistieken (afschotcijfers, inventarisatiegegevens). Met het verplichte
afschotplan voor reejacht is daarin sinds kort een eerste aanzet gemaakt tot
verandering. Het uitbouwen van databanken is echter onmogelijk als de basisgegevens niet op een gestructureerde manier kunnen bekomen worden. Tot
nader order is daarom nog geen invulling gegeven aan dit luik.
In het kader van de globale filosofie van het nieuwe jachtdecreet (1991) wordt
de verdere uitbouw van wildbeheerseenheden (WBE'S), als belangrijk instrument voor een ecologisch beter fundeerbaar beheer van wildpopulaties, van
overheidswege sterk aangemoedigd. De bedoeling daarbij is o.m. dat jagers per
WBE een wildbeheersplan opstellen voor hun gezamenlijke jachtterreinen. Een
belangrijk luik daarin betreft het bijhouden van afschotgegevens en verzamelen
van wildinventarisatiegegevens. Het is de bedoeling structurering te brengen via
een Besluit van de Vlaamse Regering terzake. In het vooruitzicht daarvan werd
eind '96 een aanvang genomen tot het organiseren van een studiedag, in 1997,
rond het wildbeheersplan en het wildbiologisch onderzoek in Vlaanderen.

2.

Andere activiteiten en adviezen

2. 1. Voordrachten
"Verzoening canadabos - natuurbehoud - wildbeheer ?", Instituut voor de Jachtopleiding,
Geel,20/5/95;
"Niewe kansen voor zoogdieren", Provinciale Milieudag 1995 provincie Antwerpen,
Arendonk, 9/6195;
"Ecologie van de Vos", Dassenwerkgroep Likona, Hasselt, 28/3/96;
"De Vos in onze streken", WBE De Zuid-Vlaamse Valleien, Zottegem, 17/4/96;
"Vossen en andere kleine roofdieren", Natuurreservaten afd. Meise, Meise, 19/4/96;
"Wildbeheer en landbouw", Hoge School Gent, Melle, 14/5/96;
"Verzachting van de negatieve effecten van wegen", studiedag LlWAMINAL, Brussel, 11110/96;

2. 2. Voorlichting en adviezen
Diverse adviezen, hetzij mondeling (telefonisch) of per brief, werden verstrekt over een veelheid aan onderwerpen (schadebestrijding duiven, kraaiachtigen, F32anten Phasianlls colchiClls,
Merels Tllrdlls merula, Vossen, Steenmarters, aanrijdingen met wild, ...) en aan een ruime
waaier van vraagstellers (buitendiensten Bos en Groen, gemeentebesturen, politiekorpsen,
particuliere jacht- en natuurverenigingen,....)
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Op vraag van het hoofdbestuur van Bos en Groen werd een advies geformuleerd aangaande
een eventuele schoontijd bij boswerkzaamheden om wiUe van faunabelangen (Van Den Berge,
1996 d).
Uitgebreide voorlichting werd gegeven bij volgende gelegenheden:
"Reewildbeheer en reïntroductieproblematiek", WBE Langs de Hoge Kale, Maldegem,
6ho/95;
"Onderzoek naar de Vos en de marterachtigen", Kempische en Maaslandse Natuur- en

Jachtvrienden, Meeuwen-Gruitrode, 9/1 en 5/3/96;
demonstratieve dissectie van een adulte reegeit, houtvesterij Leuven & lokale WBE'S,
Meerdaalwoud, 15/3/96;
"Problematiek van de Vos", Mina-raad Oud-Heverlee, Oud-Heverlee, 20/3/96;
"Werkzaamheden inzake wildbeheer aan hetIBw", UG 27/3/96, RUCA 24/4/96, KUL 7/5/96,
AMINAL Natuur 30/5/96, AM IN AL Bos en Groen 6/6/96, wetenschapsweek 24-Z5ho/96;
"Het vossenonderzoek in Vlaanderen", WBE Vlaamse Ardennen, Zwalm, z/7/96.

2. 3. Varia
Begeleiding stage (zes weken) en afstudeerwerk ("Wildbeheer in Vlaanderen") van laatstejaarsstudent graduaat Land- en Tuinbouw (schooljaar 1995-96);
Aanzet tot uitbouw laboratoriumruimte in 1BW ;
Bijdrage in de stuurgroepen inzake diverse overheidsprojeeten: effectiviteitsonderzoek MER,
postevaluatie MER, Bronbossen O-Vl; NOP Krekengebied, Faunabeheersplan WBE'S Zwarte
Beek en Willekensberg, Patrijzenprojeet, MER overstromingsgebied Beneden-Schelde,...;
• deelname aan studiedagen (zonder eigen bijdrage): 'Versnippering ontsnipperen', GTE,
Tervuren, 14/11/96; 'Natuur voor de toekomst, een wetenschappelijke onderbouwing', IN,
Brussel, 22/11/96; 'Opzet, beheer, verwerking en interpretatie van"bio"-experimenten, UG,
Gent,4/1z/96).

3.

Zendingen
Er werd deelgenomen aan volgende internationale activiteiten:
• 'Habitat Fragmentation and Infrastrueture. International Conference on habitat fragmentation, infrastrueture and the role of ecological engineering', Maastricht/ den Haag (Ndl.),
18-zJ!9/95;
'Werkgroep Boommarter Nederland', Arnhem (Ndl.), 30/3/96;
'Fifth European Conference on Wildlife Telemetry', Strasbourg (Fr.), 25-30/8/96;
'15th Mustelid Colloquium', Kollm (Dtsl.), 12-15/9/96;
'Wat doen we met de Boommarter r, Arnhem (Ndl.), 4ho/96.
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4.

Samenwerkingsverbanden
met het RUCA (en KUL) inzake het studieproject 'Positie van de Vos in Vlaanderen'
(cf. hoger). Eén van de onderzoeksaspecten hierin betreft het vergelijken van de populatiedynamiek van de Vos in verschillende gebieden. Als één van de onderzoeksgebieden geldt
het zuiden van Oost-Vlaanderen, een gebied dat door Vossen pas sinds hooguit een tiental
jaren opnieuw gekoloniseerd is na een decennialange afwezigheid.
Het onderzoek in dit gebied wordt gecoördineerd vanuit hetlBw.
met het K.B.I.N. inzake de monitoring marterachtigen: afspraken werden gemaakt over
onderzoek en eindbestemming van aangeleverdere kadavers van marterachtigen afkomstig
uit Vlaanderen. De kadavers die rechtstreeks in het K.B.I.N. binnengebracht worden zullen
vóór preparatie nader onderzocht worden op hetlBw. De kadavers die rechtstreeks op het
IBW terechtkomen via het netwerk zullen na onderzoek ter bewaring aan het K.B.I.N. worden
overgemaakt.
met de 'werkgroep Boommarter' van de Nederlands-Vlaamse 'Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherrning' (vzz) en het Nederlandse Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. In dit verband werd deelgenomen aan een werkvergadering en aan de studiedag
van 4/10/96 (cf. zendingen).

5.

Publicaties en rapporten
Van Den Berge, K., 1995.
Verzoening canadabos - natuurbehoud - wiJdbeheer ? -In: Instituut I'oor de jachtopleiding
vzw, 1995. Het natuurbehoud in dl' wildbeheereenheden. Rrjrraten Symposium te Geel, 20/sJ95,

lOp.
Van Den Berge, K., 1995.
Nieuwe kansen voor zoogdieren -In: Prol'inciaallnstitTwt voor Hygiëne. 1995. Gemeentelijk
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