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Beste Frank,
betreft: het installeren van automatische peilregistratietoestellen (zgn. “divers”)in de Vlaamse
reservaten het walenbos (Tielt-Winge) en het Rodebos-Laanvallei (Huldenberg)
In de Vlaamse reservaten het Walenbos en het Rodebos-Laanvallei gebeurden in het verleden
peilmetingen door het Instituut voor natuurbehoud, in het kader van specifieke projecten. Sinds
enige tijd zijn die metingen stilgevallen en noch bij Afdeling natuur noch op het Instituut voor
Natuurbehoud blijkt er personeel ter beschikking voor het opvolgen van deze nochtans waardevolle
metingen. In de beide reservaten liggen een aantal voorbeelden van bijzonder goed ontwikkelde
bostypen die als referentiesituatie kunnen dienen voor natuurontwikkeling en –herstel elders in
Vlaanderen en daarbuiten.
Het opvolgen van de grondwaterpeilen op lange termijn zal dus bijzonder veel interessant materiaal
opleveren Om die opvolging te kunnen verzekeren, had ik graag in de beide reservaten op vier
verschillende locaties automatische peilregistratietoestellen (eigenlijk hydrostatische drukmeters
met dataloggers – ook wel “Divers” genoemd) gehangen in bestaande peilbuizen. Om de
inspanning zo efficiënt mogelijk te maken wordt er gestreefd naar aansluiting bij de proefvlakken
die door het Instituut voor Bos- en Wildbeheer worden opgevolgd. Daartoe is er reeds contact
opgenomen met kris Vandekerkhove en Luc De Keersmaeker. De locaties waar de toestellen
geplaatst worden moeten dan twee- tot éénmaal per jaar bezocht worden om de data te kunnen
uitlezen. Daarnaast is het de bedoeling om met een zekere regelmaat een vegetatieopname te maken
bij de peilbuis. De vraag om de toestellen te mogen installeren is dan ook onlosmakelijk verbonden
met de vraag om het terrein regelmatig te mogen bezoeken en, daar waar het nodig is, de paden te
verlaten.
Uiteraard staan de gegevens altijd tot uw beschikking
Vriendelijke groeten,
Cc Peter Raeymaekers en Frank delbecq
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