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WENSEN BIJ HET JAAR 2000

O

t het we nu een nieuw mlIIennh.rn Ingaan cl niet. wat
zeker voststaat Is dat 2000 voor het InStItuut 10ch wel een
bijzonder Joarwordt.
1!:
VooreeIst zal het onderZOek met betrekIdng tot de bosbetlonde- :sz
IIng. dat tot op heden niet aan bod kwam. IngeyuId worden vlO 3
de stotutolre oonwervtng van een wetenschappelijk ot1Oché ; ~
deze zal bijgestaan worden door een controc1ueel techniCUS.
Een we1enschoppeIlJ verontwoOIde lnvUIlng van de crtterto ~
duwoom bOSbeheer zal zeker het beIongIJkste ondefZOekSIhe.
ma WOIdenvan deze nleuweonderzoelaer.
De zware roestprobIemen biJ popUIer dit jaar hebben OOk ~
gewezen op het uItZOnderlijk beIalg van een geposte stlategIe ~
InzoIQe I'8IIsI8ntIENerlng. Ook deze opdIocht wordt In 2000
~
stotutolr IngeyuId. Naast de on1WIkk8Ilng en uIIwerkIng van deze
shal8gle voor popUIer. zullen OOk Gewone es. Bosk8Is en WIlg tot
de prIorItoIre soorten van het reslstentIeonde behoren.
VeJder ziJn OOk de nodige middelen belOOfd om het bosreservaI8nonderZOek op te storten. WoOI dit In de ons omrtngende Ionden soms reeds
meeIdere decennlo gebeu'de. Ican VJoonderen nu voor het eerst een
grondige boslslnventarlS opmaken ten behoeve van een verdere
monitoring van de spontane processen In de erk8nde bOIreservaten. DIt
onderzoek moet ons toeIoten om op termijn duidelijke rtehtVjnen te geven
voor een bOSbeheer dot de notuuIIijke processen opttmoaI respecteert en
onderste\I1t.
Noor oonIeIdIng van de l8IUItaten van het ortênterend onderzoek van het
IBW naar polluenten In vtsvIees. heeft minister vera Duo 10egeZegct de
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monIIorIng van vtsbestonden te IntensI1Iêren. Het IBW
engageert zich om op een termijn van één Jaar voor de

Vlaamse viswaters de rtslco's voor Conslrnptle van paling vast
De Interesse voor de resuttoten van de vISbestandsmOnltOrIng vanuit het Kabinet leefmilieu en Landbouw
was zeker een hart onder de riem voor de betrokken

te leggen.

onderZoekers.
OOk de ondersteuning van de Wlldbeheerseenheden wordt
In 2000 onverminderd verder gezet. dit jaar lrOmt een
tectvlIcus deze ondersteuning versterken.
Eén van de belangrijkste agendapunten voor dit Joor IS
ongetwtjfeld het opstellen van een nieuwe mtddeIlonge
termQnplonnlng van het onderZoek : waar willen we aIS
Insttlwt de kOmende vlJt Jaar aan werken. welke middelen en
mensen zijn hiertoe vereist. we willen hIerOmlTent een ruime
ConsutatIe houden : naast de administratie en het beleid. willen we zeker
OOk de beheerdeIs en gebnJlkerS van bos. vtswater en wild bij dit belangrijk
proces betrekken. BeIongrtjk hierbij IS dat we de communlCotIeIljnen die we
de voorbije ]Oren hebben onlwlkkeld. operottoneel houden en verder
bijsh.xen zodat een Interoctteve communlCotIe tot stand kon komen. Onze
N8l1NSbrIef Is een belangrijk Instrument hiervoor.
Onze otIerbeste wensen voor 2000. veelleesplezler en graag Uw commentaar.
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inds het elnde van de Jaren '80 ondersteunt
de federale overheid een bebossingsproJect In Noordoost-China. Belangrijkste
doelstelling Is de toenemende woestijnvorming tegen te gaan.
De officiële naam van het project Is 'Afforestatlon. forestry research, planning ond development In 1tle Three North Regions of Chlnd' en
loopt onder supervisie van de FAO. De Belgische
bijdrage richt zJch voomomelijk op de Korqln
Sondy Region, Inner Mongolië. een gebied
gekenmerkt door
korte hete zomers
en lange koude
winters (tot -30" Cl,
De weinige regen
die er valt van 360
tot 550 mm per jaar,
valt er gelukl<ig In de
zomer. 34 % van het
gebied wordt als
woestijn beschouwd. De
belangrijkste
oorzaken van de
woestijnvorming zijn
overbegrazing.
onaangepaste
landbouwmethodes en Irrigatie.
Vooral de wandelende duinen
vormen een
belangrijk pro-

bleem.
Gelul<kig bevindt het grondwater zich op geringe
diepte (1 tot 3 m) onder het zandig bodemoppervlak. De voomaamste boomsoort bij de
bebossing is populier. Naast het ontwilckelen van
aangeposte planttechnieken. de opleiding van
bosbouwers en technici (aan het Instituut
volgden Inmiddels 3 academici en 1 technicus
een opleiding van meerdere maanden). werd
ook een veredelIngsprogramma van populier
opgestart. Immers. bij het bebosslngsprogramma wordt slechts gebruik gemaakt van een
viertal lokale Idonen. hybriden tussen P. sJmonll en
P. nlgro 'ltalica' of P. nlgro 'Pyramldalis'. Deze
enge genetische bosls houdt zeer grote risico's In
(dit leerden we ondertussen 001< bij ons I).
Daarom werd In dit project ook een selectie- en
veredelingsprogramma opgenomen. waarbij
enerzijds een evaluatie van de actuele. vnl.
West-Europese. populIerenklonen werd
opgenomen. en anderzijds ook een eigen
veredelIngsprogramma gebaseerd op
autochtone popullerensoorten werd opgestart.
Basissoort bij dit veredelIngsprogramma Is de
soort P. s/monll. die zeer goed aangepast is aan
de aride omstandigheden : droogte, wind en
strenge vorst. Dit veredelIngsprogramma werd
trouwens opgesteld door V. Steenackers,
voormalig directeur van het Instituut.
Jos Van Stycken ondemam deze zomer een
consuttatiezendlng In opdracht van de FAO
naar dit project.
Met fierheid werden de enkele IBW-Idonen
getoond. die de moeilijke omstandigheden

Extensieve begrazlng wint al een tijdje aan populariteit als beheersmaatregel In natuurgebieden. Dat deze Ingreep minder arbeidsintensief Is dan
bijvoorbeeld maaien. Is daar wellicht niet vreemd aan. Bovendien wordt
deze beheersvorm een hoge mate van natuurlijkheid toegemeten.
Volgens sommigen Is begrazing door hoefdieren zelfs een essentieel.
structuurscheppend onderdeel van ons 'oerlandschap'. Anderen delen
deze opvatting minder tot helemaal niet. Eén en ander heeft ertoe geleld
dat bevoegde overheden zoals de afdeling Bos en Groen steeds vaker
worden geconfronteerd met aanvragen om toelating voor bosbegrazlng.
Hierbij ontstaat de behoefte aan duidelijke en goed gefundeerde richtlijnen
in welke omstandigheden deze beheersmaatregel wenselijk Is. Vandaar
dat aan het IBW de vraag werd gesteld om hieromtrent een wetenschappelijk onderbouwd advies
te geven. dat door
ambtenaren als leidraad
kan worden gebruikt. Voor
dit advies zullen wij ons
baseren op historische
bronnen. literatuur over
begrazingsexperimenten.
alsook op praktijkervaringen uit binnen- en
buitenland. Rekening
houdend met deze
Informatie. maar ook met
aspecten als wetgeving.
ethische overwegingen (dieren zijn geen machines) en praktische
haalboarheld. kunnen dan gebiedsafhankelIjke opportuntteltscriterla
worden geformuleerd voor het toepossen van bosbegrazing in functie van
het natuurbehoud.
Info en contact :

KtisVondel<eMovgenHonsBoelé. fel.: (054)43 7128
&-moil : Klis. \'mdekeft<hove@Dn.lIIoondeten.be

Op 19 november jl. organiseerde het IBW samen met de Administratie
Waterwegen en Zeewezen (AWZ ) en het labo voor Bosbouw van de UG
een studiedag over het Iandgebru k van boggergronden. WIe
gelnteresseerd Is In een feferatenbundel, kan contact opnemen met
Bart Vondecasteele. tel. (054)4371 36
e-ma I: Bart.Vandecasteele@lln.vlaanderen.be

hadden overleefd. Maar de toekomst zit zeker
en vast In het eigen veredellngsprogranmo :
naast de opbouw van een uitgebreide
genenbank van de autochtone popUlerensoorten (o.a. P. simonll en P. nigro), werd met deze
soorten een uitgebreid kruIsIngprogramma
verwezenlijkt. aangevuld met kruisingen tussen
deze soorten en P. deJtoïdes en P. eatt1yala.
In de rand van het prOject worden 001< genen.
banken opgebouwd van de autochtone
olmensoorten ( U. pumiJa. U. rnocrocapo en U.
LaevJsl).
Het Instituut zal In het I<ader van dit project een
oriënterend onderzoek verrichten naar d
genetische dlvelsltelt van P. sJmorJl.
Deze
samenwerldng biedt bovendien opportlr4IeIten
om onze genenbank te venlJken met nieuwe

soorten.
co daclpeqooi ,:

Jas \'al Sl'/ClI9n.l8l' (054) 43 71 10
e-maI: Jol8l.~lIIacnilIIen.be
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et IBW liet In 1999 de week van het Bos niet
zomaar IIOOrbljgaan en pronteerde van de
belangstelling om een persbijeenkomSt rond
het thema 'bosvitalltelt' te organiseren.
Onder de titel 'Hoe gezond zJJn onze bossen In 1999 7'
stelde het Instituut In het Educatief Bosbouwcentrum
Groenendaal (EBG) de resultaten van de bosvltallteltsInventaris en het bosbodemmeetnet aan de pers
voor. Aansluitend besprak Joseph Zwaenepoel.
houtvester van de afdeling Bos en Groen (hOutYeSterIJ
Groenendaal) de gezondheldsproblematlek van
beuk en elk In het Zonlënwoud. Tenslotte konden de
joumalIsten tijdens een bezoek aan het Zonlënwoud
de eIkensterfte met eigen (cameraJogen waarnemen.
De bosvItallteltslnventaris gaf aan dat het totaal percenloge
beschadigde bomen In 1999 quasi stabiel bleef ten opzichte van 1998.
Het aandeel beschadigde bomen. dit zJjn bomen waarvan de kroon meer
dan 25 % blad\leriies vertoont. bedroeg 21.9 %. AbnormOIe verIdeutng
werd bij 5.6 % van de bomen waargenomen.
Het hoogste aandeel beschadigde bomen kwam biJ FopuIIer voor.
gevolgd door Zomereik. Beuk bleef de soort met de beste gez0ndheIdStoestand. BIJ de naaldboamsoorten was het aandeel beSChadIgde
bomen net zaals In de voorgaande jaren hOger biJ CorsIcaanse den dan biJ
Grove den.
In het kader van de bosgeZondheldsproblemOtlek wordt de toestand en
de evolutie van elf bosgebieden In het Vlaamse Gewest ooartopend
gevolgd vla metingen van de verontreiniging. de chemische samenstelling van bosbodem. de voedingstoestand van de bomen. ... DIt progromma wordt het 'bosbodemmeetnef genoemc!. De resuttotentonen aandaf
de I<rltlsche lasten voor verontreiniging In verschillende baIgebIeden
overschreden worden. De verzurende depoSIIIe In de 0I1de1ZaChl8
bosgebieden bedroeg In de periode '93-'97 gemiddeld 4.036 ~jaOr.
Dit Is duidelijk boven de streefwaarden In VlAREM I1 en het M1NA-p!an 2
Stikstofverbindingen leveren de grootste bijdrage In de veauend8
depositie. Ammonium, hOQfdzakSlljk alIcomStIg van de
V88l8Ilt.
heeft veruit het grootste aandeel In de stIkslOfdeposllle.
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co IloclpeilOOl i:
PeIIIr RioIIIDrnr. llII. 'lO54143 71 15
e-maI.I'iIIla~WDdlIi8ILbe
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e Kwabaal Loto Joto Is waarschijnlIJk sinds meer dan 20 joa
ullgestorven In het VIoomse Gewest. Aan de baSIs hlelvan liggen
vermoedelijk het onbereikbaar worden van typische poolgronden en een V9lSIeChterde water- en hobltalkwolttelt. AangezIen
er momenteel oonzlenlijke Inspanningen worden geleverd om deze
knelpunten op te lossen kon er In de toekomst gedocht worden oon een
her1ntroductie van deze vtssoort lIOIgens de Internat1onole rtchltijnen van
het IUCN. Het Invullen van de niche (toppredator) die de Kwaboollnnam
In looglandrMeren (zools vele waterlopen In het VIoomse Gewest) Is
belangrijk voor de Iokole ontwikkeling van een 9IIenwlchtige vtsgemeenschop. Noost de hobltotgeschlklheid en het popuIotIegene1lh aspect
(voor dit Iootste werd reeds een 1WOL.-project opgestort opdrochtgever
Afdeling Bos en Groen. uitvoerder Labo voor Aquatische Ecologie K.U.Leuven) Is het over VOldoende proefdieren beschikken een
noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde her1n1roductie. Het doel
van dit nieuw oon het IBW opgestarte onderzoek Is dan ook de nodige
kennis te vergaren om de Kwabaal onder gecontroleerde omstandigheden te kunnen kweken.
Door een grondige literatuurstudie en enkele studIeverblIjven In het
buitenland zal getracht worden vertrouwd te raken met de gebruikte
technieken. Vanuit deze ervaring kan de bestaande kweekJnfras1ructuur
van de viskwekerij te Unkebeek geoptimaliseerd worden voor Kwabaal.
Er zullen broeddieren en broedjes aangekocht worden In het buitenland. Enerzijds zal gepoogd worden de broeddieren zich
zowel natuurlijk als kunstmotlg (door afstrijken) te loten
voortplanten. Anderzijds zal de Idemtoon gelegd worden
op de opkweek van de jonge broedjes In vijvers evenals In
een broedinstallatie onder gecontroleerde omstandigheden.
In natuurtljke omstandigheden voeden kwabaallarven
zich gedurende de eerste vijf dagen na resorptie van de
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dooierzak met fytoplankton. Vanaf de
zesde dag eten ze
zoöplankton van
verschillende grootte-

klassen. AangezIen het In
voldoende aantal
kweken van de Juiste
fyto- en zoöplanktonsoorten (als vaedseI
voor de kwaboollarven tijdens de eerste 1eIIenswekBn) In de lI8IaIW'
het grootste probleem wordt beschre\'eIl vormt dit de grooISl8
uitdaging binnen dit projeet. Teneinde een oplossing te vinden voor dit
probleem werd een eigen experimentele kweek van algen (0 a
Chkxella en 5cenedesmus sp.) en zoetwatelratIfe (Brochtonus
coJyclflorus) opgestart.
In ons project zullen de kwabaallarven (die In januari 2000 aangekocht
zullen worden) tijdens de eerste vijf dagen gevoed worden met de
verschillende algen uit de eigen kweek. Tijdens het volgende stadium
(vanaf dag 6) zullen zoetwoterrotlferen toegediend worden. Later (vanaf
dag 12) zullen Artemlo (PekeIl<reeflje) en Daphnla (ZoetwatervIo)
gebruikt worden als voedsel. Op deze manier zal ge1racht worden de
kwabaallarven minstens 1wee moonden te loten overleven en groeien
In een Intensieve kweekJnstallotie. waarna ze In vijvers
zullen geplaatst worden In de viskwekerij te Unkebeek voor
een verdere natuurlijke opkweek.
COl ,1cx:lptll1Ol191' :
HugoVe!Teyckan - DalIel De CharIeIov. lel.: (02)65703 86
e-mail:
Hugo.veneyelran@lhllloondenln.be
DalIel.~.vIocrlderen.be

Op weg n"r meer "r,pr,nkelQk inheem,e b,men en "ruiken
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ot natuur vervangbaar is. net zools je een nieuwe auto of televisie
koopt als de oude niet meer deugt. beschouwen velen als een
evidentie. Een oude houtl<ant kappen lijkt compenseerlbaar te zijn
door het aanplanten van een nieuwe. eventueel zelfs op een
andere plaats. Nochtans goot er bij dit kappen heel wat verioren : in de
eerste plaats het aanpassingsvermogen van de planten aan de plaatselijke groeiomstandigheden. vastgelegd In de genen na vele generaties
notuuriijke selectie. Door het verwijderen van eikenhakhout met stoofomtrek
van 20 m of meer. zools er nog In Umburg voorkomen. Is het genetisch
erfgoed met een mogelijke ouderdom van meer dan 1000 jaar voorgoed
vertoren. Bovendien staan slechts weinigen erbij stil dot het plantsoen
verkrijgbaar In de handel meestal van verre en vrij ongedefinieerde
herkomst Is. Auto's en televisies komen dikwijls ook van heel ver. zonder aan
kwaliteit te moeten inboeten. misschien zelfs In tegendeel. Planten zijn
daarentegen inherent verbonden met hun groeiplaats via hun genetisch
kapitaal.
In het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (RLWH) en Vlaamse
Ardennen (RLVA) en in het ECologisch Impulsgebled IJzervaliei zijn er nog
uitzondertIjk en zelfs onverwacht vele autochtone genenbronnen van
houtige planten aanwezig - zools blijkt uit inventarissen van de laatste twee.
drie jaar. Deze verdienen niet enkel een grondige bescherming: dit najaar
werden. in samenwerking met o.m.
afdeling Bos en Groen. VLM.
natuurverenigingen. en RL van deze
bomen en struiken 001< zaden en
vruchten geoogst om hieruit
plantsoen op te kweken. Via het
toekomstlige oonplanten van dit
plantsoen In de streek van herkomst.
krijgt de veiligstelling van het
genetische patrimonium een stevig
duwtje in de rug.
Senslbillsering Is een noodzakelijke
stap In het behoud en gebruik van
de autochtone genenbronnen. Zo
werd onlangs door Chrts Rövekamp.
één van de Inventariseerders van
autochtone bomen en struiken in
pjang HlbaJ. boswochter en 0f9alls0t0r lOl de
~ h het RU'.fi wordt geïnteMewd
door
CN9f de recente oogst lOl autochtone
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zoden. Gelukkig had PIerre een voorraad
(g/OeChelMIe. met etik9t er oog aan) /oenen thuis
om de lItnpIoeg til de nood te hejlen ~ de
oohteqOlld 99fl lcaol<terIstieke hoog woatl 0 o.
oog de Iaursklg lOl EenstijJtg9 meIcbom en
Koroo/meldoorn voorkomt (Crotoegus x
SlbsphoeoICeQ. de lfOllg6'8 CrCJloE9JSx kyI1ostyloj.
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Vlaanderen. een voordracht gegeven over de autochtone houtige
planten in het RLWH. De regionale televisie WN was bereid enkele minuten
zendtijd te vullen met deze problematiek. Dot de filmploeg niet voorzien
was van aangepast schoeisel (zie foto). bewijst dot er nog veel werk aan de
winkel is.
Contactpersoon :
KIis1lne lIondeI Mijnsbrugge. tel.: (054)43 71 27
e-mal : KIis1lne.l.O'1derMijnsbtugge@lIn.vloonderen.be

?B'~~
Op verzoek van een lOkale vogelasIelhouder opende het IBW In Geraardsbergen
op 29 december 's avonds loot nog de
deuren om onderdak en accommodatie
te bieden aan een groep enthousiaste
vrijwilligers om een vijftigtal met olie
besmeurde zeevogels In 't sap te steken.
Deze dieren. voornamelijk Zeekoeten en
enkele Alken. werden opgeraapt op de
Bretoense kust na de ramp met een
zoveelste olietanker. met het vliegtuig
overgevlogen naar België. en hier

verdeeld over diverse vogelasIeIs. van
deze dieren zijn er thans nog een dertigtal
Inleven.

~\6 99U q6 \0 6UQ6 p9uq
adat we SIndS september contact
verteren met zendeNOs FrtedO. Is
Inmiddels OOk hoor bu\JMOUW
Moriette nlet meer in de ether. Op

'1ntO

11 november JI. legde zlL kolt nadat haar
zender was liIgeYaIIen. 1en gevolge van
een jochIporttj deflnIlIef de wapens neer.
llIIjkens de autopsie bestOnd hoor kXJIste
avondmooI uit een mus en een jong
kOnIjn. en heeft Zij vorige lente acht jongen
ter W'8leId geblocht. Het Is even wennen
het dier In stukken te snijden dat je
gecUende de moanden ervoor 's nachts
10 vaak vanuit de jeep hebt staan
opwachten bij het oversteken van wegen.
en woarvon je 10 goed het doen en laten in
een vertrouwd landschap kOn Inschatten zelfs al hebben we sinds 0Id0ber een
honder1aI andeIe Vossen onder het mes
gehad...
llehoIve Vossen werd ttjdens het voorbije
najaar ook een heel stel Dassen geoutopseen::t. Het In Oost-VIOOnderen gevonden
wIj1jesexemploor (mal '99 Oudenaarde. cf.
vorige NIe\JWSbllef) betrof wel degelijk een
zwerver : lege maag. 10 goed als geen
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nlet drachtig geweest. Op baSIS
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de tandsll)1Oge voorlopig
gecatalOgeerd als twee-<:lrIeICDS
(en dus Jong) • nog nader 19
onderZoeken vla ta1dCeupes.
Irvniddels $Ii)elen de tenqneIdingen YCIt'I de als jong gemerkI8
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250 jaar
kanaal
Leuven-Dijle

P 9 februarl 2000 zal het officieel 250 jaar
geleden zlJn dat de eerste spadesteek gegeven werd voor de aanleg van het kanaal LeLNen-Dljle.
Voor deze gelegenheid wordt naast tal van andere
activiteiten een tentoonstelling opgerlcht In het
Gosmuseum. Aarschatsesteenweg 58 te LeLNen.
Het IBW en de PrOVInciale VIsserijcommissie
Vlaams-Brabant kunnen hier natuurlijk niet ontbreken en dragen aldus hun steentje bij door het opzetten van een tentoonstelling rond de voorkomende visfauna. het wetenschappelijk onderzoek
en de hengelspartproblematiek van het kanaal
Leuven-Dijle.
Deze thema's zullen oon de hand van posters, film
en aquaria met levend materiaal toegelicht worden.
De tentoonstelling gaat van start op 10 februari
2000 en loapttot en met 4 augustus 2000.
'Met zijn allen doarheen·.
lil flip Coopman

flip Coopman@lin.vlaanderen.be
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ok dit jaar werden zeer hevige
roestaantastingen vastgesteld. Ook de
nieuwe l<Ionen 'Hoagvorst' en 'Hazendans' zaten In meerdere proefaanplantingen zwaar onder de roest. Het Instituut volgde
de ontwil<l<elingen op de voet. zowel in de
proefbeplantingen als In de kwekerij. Wie meer
wil weten over deze problematiel<. zools de
actuele gevoeligheid van de in de handel
zijnde l<Ionen, de roestrassen en de keuze van
l<Ionen voor nieuwe aanplantingen. kan het
laatste nummer van 'Silva Belgica' raadplegen
of een meer beknopte versie vinden in de
Bosl<rant. Maar je kan ook onze website
bezoeken onder de rubrlek Interne info - Nieuws.
of gewoon het artikel biJ ons opVlagen via email of per post tegen verzendingskosten.
Je verneemt er ook meer over ons standpunt
tegenover het gebruik van fungiciden, hoe wij
de toekomst van de populierenteelt zien en
welke l<Ionen er in de onmiddellijke toekomst en

I

n opdracht van het IBW onderzocht het laboratOrium voor

HouttechnOlOgle (UG) de ofrolkwaIIteIt van een oontoI geIGellde en
potentteelte commercialiseren populielenklonen en dit in ~
met 'Beaupré'. Onder deze klonen bevonden Zich naast 'Hoog\<lrst' en
'Hazendons' ook meerdere klonen van de tot nu In de prakttjk ongekende

hybridegroep Populus deItr:iIdes x {1rJchocapo x rncdt"rtoNIcZJQ.
het gedrag tegenover roest zeer behooIlIjk Is.

waarvan

De Industriëfe afrolproef bewees dat alle PopAJs Interanetlca'to. samen
met de PopuIus deI10ïdes x(1rIchOCapax rnattnoNIczff). Iaonden ofgelOId
WOIden tot een reststam van 10 - 13 cm. zonder la9mborst8n 18 vertonen.
Tevens werd een grote hoeveelheid wit en vast fineer afgerold. woorbiI de
vele kleine slapende of grotere vetglOelde knOpen opvielen. Eenzelfde
droogregime voor de V81SChJlIende klOnen leverde evenwel problemen
op. De fineer van 'HoogYorst' en 'Hazendans' werd 'f8 cioog' gedroogd.
woordoor de gedIOOgde fineer vrij bIOS werd. 18rwijI deZelfde dIoOgOmstondigheden voor Beauplé en Dx(TxM) geen PIQbIemen gaven. De
kwoJJteit van de klOnen van Dx(TxM) vartêerde : 50 "" van de bomen
vertoonden vrij veel grote kwosIen. terwlII de 0Y8IIge 50 "" litstek8nd8 wltt8
fineerbladen leverde. Bovendien kOn algemeen vostges18Id W'Olden dat.
onder de kwaliteit van de dektlneren (A-kwaflt8It). Dlc(TxM) inZOIl8 wtIh8Id en
egaliteit met kop en schOuderS uitstak bOllen de rest. Een nieuwe weg voor
populier?
Coc ,toc;lplnoa I :
RieI\Ol de \lilde (l.aboIaloIU'n \ICClf HoutIecht dogIa UG~ 111.: lO9I26' 61 24
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op middellange termijn door het Instituut ter beschikking zullen worden
gesteld.
ConloclpelSQon
JosVonSlycken.lel.:(054)d37110
e-maI: JozefVonSlycken@On.vIoanderenbe
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