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PfaIdJJk. tiáamm IS een goede Informatie van en communicatie
Tot nu toë MHt1en de onderzoeksprogramma's en de resultaten

appeJlJke wereld en naar 1)oven" toe. Met de "Mededelingen",
artikB/1/n (fleer vulgariserende tijdschriften of op studiedagen
dsatbIJ Idrtiimen dootgaans enkel de resultaten van afgerond
dän ook nOodzakelijk.
stèeds meer en meer ondersteund door lokale, vaak vrijwillige,
'_!lW-.. ,flIOChtone bomen en struiken, het martemetwerk, het
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CDmmunicstflJkanaal openen met de vele medewerkers en geover wat aan het tituut gebeurt en wat de (tussentijdse)
"". lteratuur voor
telen Communiceren IS echter geen
!!~J~~~" een contactpersoon opgegeven.
_ _"'J-a een verdere motivatie en bRjvende inzet van, maar vooral comIfeBseetr1en te velde, In het bos en te water I
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De Zwarte populier (Populus nigra L.) kan zonder
meer beschouwd worden als de meest bedreigde
boomsoort, niet alleen in Vlaanderen, maar in gans
West-Europa. Immers, door het indijken en
kanaliseren van rivieren verdwijnen ook de
ve~ongingsmogelijkheden van deze soort. die pas
afgezet alluvium nodig heeft voor de kieming van
het zaad.
Natuurlijke populaties van deze inheemse soort zijn
in Vlaanderen reeds lang verdwenen, enkel
relictindividuen zijn nog terug te vinden - meestal
onder vorm van knotbomen in de buurt van
boerderijen of in oude houtwallen. Deze relicten zijn
meestal zeer oud en verdwijnen snel.
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Aan het IBW loopt een onderzoeksproject met als
voornaamste doel het behoud van deze soort in
Vlaanderen.
De nog resterende relicten in
Vlaanderen en België worden geïnventariseerd en
HIIt 0I1derst::heIden \IlIn een zwarte populier en een EUI8meI1banse populier Is nJeI altijd zo eenvoudig.
samengebracht in een genenbank en een
In bovenstMnde IBbel worden enlrl* Icenmerlren (/e(/fIven die hierbij lcunnen Itelpen.
(intemationale) databank.
Door middel van stek- en entmateriaal worden ze vegetatief vermeerderd en bewaard op de kwekerij van het Instituut. Ook de reeds bestaande
genenbank, die opgebouwd werd begin de GO-er jaren door het Instituut voor Populierenteelt van de Union Allumettière, wordt verjongd.
Deze collectie kan in de toekomst dienen om de Zwarte populier opnieuw in zijn natuurlijke habitat, nl. de zachthoutooibossen, te introduceren.
Mogelijkheden daartoe worden immers in de nabije toekomst verwacht in het kader van natuurinrichtingsprojeeten langs onze grote rivieren. Een
spontane herkolonisatie door natuurlijke ve~onging is echter onmogelijk wegens het geïsoleerd voorkomen van de relicten. Bovendien vormt de
massale aanwezigheid van gecultiveerde hybride-populieren, de zgn. Canadapopulieren, die gemakkelijk inkruisen met de inheemse Zwarte
populier. een bron van "genetische pollutie". Ook de alom aanwezige mannelijke "Italiaanse" populier, die een cultuurvariëteit is van de Zwarte
populier. vormt een gelijkaardige bedreiging.
Op de collectie worden eveneens allerlei wetenschappelijke studies uitgevoerd zoals het bepalen van de genetische diversiteit aan de hand van
DNA-analysen, pathologische testen, enz.

Via deze weg willen we Iedereen oproepen om de aanwezigheid van de Zwarte populier te melden en op deze manier bij te
dragen tot het behoud van deze inheemse soort.
c:ontaelpefsoOn: An Vanden Broeck.lel. : (054) 43 7125. E-maj: An.Vanclenbroec:l<i1.vlaanderen.be
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Op het IBW IS nu sedert een jaar een GIS-Iabo m opbouw GIS
de afkorting voor Geografiech Informatie Systeem Is de 1aa1Bte
jaren een fenomeen dat niet meer kan genegeerd worden Elke
wetenschapper of organisatie die zich bezighoudt met
aardwetenschappen m het algemeen en onze leefomgeving in
het bijzonder maakt tegenwoordig gebruik van deze MI8UW8
mogelijkheid die de Informatica ons biedt Terwijl vroeger een
cartograaf uitgerust was met papieren k&art8n een lat 81'1 8811
gradenboog, zit de cartograaf nu achter de computer en kan hiJ
door het gebruik van de computer op een veel snellere manl8l'
ruimtelijke gegevens raadplegen en er allerlei analyses op
ID8passen. Het opzoeken van co6rdinaten het over elkaar
leggen van verschlHende kaarten en het berekenen van
oppervlaktes zijn maar enkele eenvouc:lIge voorbeelden van wat
GIS ons kan bieden. Het IBW beschikt nu over een volledig
systeem op een UNIX server 81'1 over eenvoudig aan te leren
programma's op PC om eenvoudlQ8 ruimtelijke anaJyses uit te
voeren. Een Geografisch Infonnatie Systeem besctllkt naast de
mogelijkheid om kaarten te bekijken op computer ook over een
databank die aan de deze zichtbare lijnen, punten en
oppervlaktes (polygonen) kan verbonden worden. Zo kan aan

een bosbestand aangegeven worden weke de meest
voorkomende boomsoort is biMen het bestand. er kan
aangegeven worden welke de bodemeigenschappen zijn. enz.
De
uitbouw
van
dit
GIS-Iabo.
binnen
de
cel
Standplaatsonderzoek. gebeurt in overleg met
andere
administraties en afdelingen binnen het Departement LeefrTlIlieu
en Infrastructuur (lIN) van het MInistene van de Vlaamse
Gemeenschap en met andere partners. Zo is er onder andere
samenwerking met de afdeling Bos & Groen. Water en de
afdeling Informatica. Met deze afdelingen worden ervaringen en
gegevens uitgewisseld. Het grootste deel van de gegevens
worden ons geleverd door het Ondersteunend Centrum GISVlaanderen. onderdeel van de Vlaamse Land Maatschappij
(VLM), maar natuurlijk zijn we ook bezig met het inbrengen van
nieuwe gegevens die relevant zijn voor het onderzoek en
nergens anders beschikbaar zijn. Deze nieuwe gegevens
worden onder andere ingebracht door digitalisatle via een
magnetische tekentafel (digitaliseertafel) of door het gebruik van
een GPS (GIobaI Positioning Systam). Het IBW beschikt over
dit elektronisch systeem waarmee men op het veld zijn positie
kan bepalen. Men kan deze dan opslaan in een handcomputer
zodat die later kunnen ingebracht worden in het GIS. Over GIS
en de uibouw van allerlei nieuwe toepassingen en databanken
leest u zeker meer in onze volgende nieuwsbrieven.

Europese Unie financiert internationaal
olmenproject

Het:
•
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Iing
Bos en Groen en Afdeling Natuur de gezondheidstoestand van
de Vlaamse bossen aan de hand van een bosvitaliteitsmeetnet
In 1997 werd de vitaliteit van 1728 steekproefbomen in 72
bosgebieden beoordeeld. Het percentage beschadigde bomen
daalde voor de meeste soorten. Populier en Zomereik haalden
het hoogste aandeel beschadigde bomen.
In totaal waren 19.3% van de steekproefbomen beschadigd.
Het merendeel van deze bomen vertoonde matig bladverlies. Er
waren in verhouding meer beschadigde loofbomen dan
naaldbomen. Het percentage bomen met abnormale
bladverkleuring bedroeg 4.6%.
Bij de loofboomsoorten evolueerde de toestand gunstig voor
Beuk en Amerikaanse eik. Populier en Zomereik kenden geen
duidelijke vermindering van het aandeel beschadigde
exemplaren.
De inlandse eik had, net als de Amerikaanse eik, tijdens het
voorjaar te kampen met rupsenvraat, hoofdzakelijk van Kleine
wintervlinder. In het meetnet werden, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, geen noemenswaardige aantastingen van
Eikenprocessierups vastgesteld.
In
de
eerste
helft
van
de
zomer
waren
de
weersomstandigheden optimaal voor de ontwikkeling van
bladschimmels. Hevige aantastingen van roestschimmels
zorgden vooral vanaf augustus voor vervroegde bladval bij
populier. Eikenmeeldauw kwam frequent voor, vooral op St.Jansscheuten van door rupsenvraat aangetaste Zomereiken.
De vitaliteitstoestand van de naaldboomsoorten in het meetnet
evolueerde gunstig. Het percentage beschadigde bomen
daalde zowel bij Corsicaanse den als bij Grove den.
SCheutsterfte ten gevolge van Sphaeropsis-schimmel is bij
naaldbomen nog steeds een belangrijke oorzaak van vitaliteitsvermindering.
De waarnemingsteams stelden een verbetering van de
bosgezondheidstoestand ten opzichte van het voorgaande jaar
vast. Het is echter voorbarig om op basis van deze resultaten te
besluiten dat er een definitieve positieve trend is ingezet. Ook in
het verleden werden kortstondige verbeteringen vastgesteld en
bovendien blijft het schadeniveau aanzienlijk bij soorten als
Zomereik, populier en Corsicaanse den.
Ondertussen zijn we alweer een jaartje verder en wordt er
uitgekeken naar de vitaliteitsbeoordelingen voor 1998, die in juli
aanvangen. Meer nieuws daarover in een volgende brief'
Contactpersoon: Geert Sleen lel.. (054) 4371 21 E-maJl: Geert.Sieen@i1n.vtaanderen.be
Peter Rosl<ams tel. (054) 43 71 15 E-m311: Peter.Rosl<amS@i1n.vlaanderen.be

In 1997 werd een Internationaal project opgestart omtrent het behoud van de inheemse Europese olmensoorten VeIdiep, B6rgiep en
Steeliep (resp. U. minor Mill. sensu Iata, U. glabra Huds. en U. laevis Pa/I.). Dit project kadert in het EG-programma DG VI inzake
instandhouding, karakterisering, verzameling en gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw. De totale subsidie bedraagt
600.000 ecu en de d)1Uf van het project is vijf jaar. Negen landen zijn hier actief bij betrokken. Belgiê wordt vertegenwoordigd door het
IBW.
" '/\
Het hoofddoel van dit project is het optimaliseren, evalueren en samenbrengen van reeds
bestaande collecties (in kwekerijen e.d.), teneinde een globaal-representatieve collectie op punt
te stellen en te bewaren voor een lange termijn. De finaliteit ervan is het behoud van de
genetische diversiteit van de soort over heel zijn Europees verspreidingsgebied - van Zweden tot
Griekenland en van Portugal tot Duitsland. Ook te nemen maatregelen voor het behoud van
olmen te velde worden binnen dit project besproken.
Het IBW is in 1995 gestart met het aanleggen van een databank en een genenbank van
vermoedelijk autochtone olmen. De databank bevat momenteel 89 exemplaren. De eerste
indrukken zijn dat nog een tiental grote exemplaren (omtrek van 150 cm en meer) gespaard
bleven van de olmenziekte. Deze grotere exemplaren komen meestal geisoleerd voor. Op te
mer1ten valt dat de Bergiep veel zeldzamer blijkt te zijn dan de Veldiep. Deze laatste kan zich ook
beter handhaven dankzij het veelvuldig voorkomen van wortelopslag. Steeliep is uiterst
zeldzaam in Vlaanderen, maar is hier vermoedelijk nooit in grote aantallen voorgekomen.
Contactpersoon: AA Vanden Broeck lll/.. (054) 43 71 25
E·m8l1: AA Yandenbroeck@tin.vtaanderen.be

BevorderIng van de v/smlgratle op de
V1Mmse waterlQPen
VIssen migreren of trekken, om verschillende redenen: ze
trekken om een geschikte paaiplaats te vinden, ze trekken
om voedsel te zoeken, om te overwinteren of om zich te
verschuilen voor vijanden, maar ze trekken ook om
ongunstige omstandigheden, zoals vervuiling, te ontwijken.
A1lertei soorten constructies in de waterloop, zoals stuwen,
watermolens en bodemvallen hinderen de vismigratie. Dit
heeft als gevolg dat meerdere vissoorten bedreigd worden in
hun voortbestaan. Vandaar dat op het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer een project op gang kwam om de
vismlgratle op de Vlaamse waterlopen te bevorderen. De
bedoeling is een inventarisatie te maken van alle
mlgratieknelpunten op ecologisch waardevolle waterlopen in
Vlaanderen. Ook mogelijke oplossingen voor deze
knelpunten worden uitgedacht. Het resultaat is dan een
praktisch hulpmiddel waarmee water- en natuurbeheerders
verder kunnen werf(en wanneer overgegaan wordt tot het
vrijmaken van de migratiewegen.
In augustus '97 werd reeds een eerste inventarisatie
afgerond. Het betrof de inventarisatie van de
migratieknelpunten op een twaalftal waterlopen in het
Demerbekken. Het project werd uitgevoerd op initiatief van
de Provinciale Visserijcommissies van Vlaams-Brabant en
Limburg. Momenteel loopt er een zelfde project op het
Maasbekken, eveneens op initiatief van de Provinciale
Visserijcommissie van limburg. Bovendien zijn enkele
projecten gepland voor het najaar '98: het betreft de
inventarisatie van de knelpunten in de watering
Burggraevenstroom in Oost-Vlaanderen en op een aantal
waterlopen en polders in West-Vlaanderen.
~

.D8l1ll De ChBJleroy Tel.: (02) 657 03 86
E-Mld: DaniIl.DeChar1enly@tln.vtaandenln.be

Moet er nog
slib zijn?
Inventarisatie
'Baggergronden in
Vlaanderen'
Rivieren bevaarbaar maken en houden,
dat betekent baggeren,
verbreden,
kalibreren,
rechttrekken,
verdiepen,
ruimen, ... en al dat gebaggerd materiaal
ergens kwijtraken.
Dat laatste was vroeger geen probleem.
Maar het werd steeds duidelijker dat het
sediment van onze waterlopen als filter
dienst deed, met het gevolg dat door de
vervuiling van het oppervlaktewater het
sediment aangerijkt werd met allerlei
elementen. De bekendste elementen zijn
de zware metalen, maar ook andere
contaminanten zoals bv. stikstof kunnen in
sterk verhoogde concentraties in het slib
teruggevonden worden.
Deze vervuiling van het slib heeft er toe
een
verstrengde
geleid
dat
er
milieuwetgeving ontstaan is, die het
storten van baggerslib enkel onder strikte
voorwaarden
toelaat.
Ook
de
nabestemming van baggerstortterreinen is
gereglementeerd. Een van de mogelijke
Onderzoek
nabestemmingen is bos.
uitgevoerd aan het labo voor Bosbouw
van de Universiteit Gent heeft aangetoond
dat dit slib een zeer vruchtbaar substraat
is voor bebossing.
Vanuit de huidige problematiek van het
bergen van slib leek het zeer interessant
om de plaatsen waar het vroeger
gebaggerd materiaal gestort werd (we
noemen dit baggergronden)te gaan op-

zoeken en bemonsteren. Door het feit dat
baggerspecie vroeger geen kwalijk geurtje
had voor de publieke opinie, was de plaats
waar het slib achtergelaten werd ook minder
belangrijk. Eén van de uitdagingen van
deze inventarisatie is het opsporen van
oude storten via verschillende bronnen.
Met deze inventarisatie bestuderen we de
invloed van het bevaarbaar maken van een
rivier op het landschap, en gaan we ook na
wat de gevolgen zijn van de eventuele
vervuiling van bepaalde baggergronden voor
bossen en akker- en weilanden. En tot slot
zullen we met deze inventarisatie ook de
mogelijkheden van het bebossen van
baggergronden beter kunnen inschatten.
Weet jij ook recente of minder recente
baggerslibstorten liggen, aarzel dan niet om
ons die informatie door te sturen.
Contaclpersoon : Bart Vandecasteele Tel.; (054) 43 71 36
E-Mail: Bert.Vandecasleele@lin.v1aanderen.be

Door per regio voor enkele soorten
autochtoon materiaal te kunnen aanbieden
hopen we binnen enkele jaren een bijdrage
te kunnen leveren tot het behoud van de
genetische diversiteit van bomen en
struiken.
Contaclpe<soon: Els Coart lel.: (054) 43 71 25
E-mail: Elizabeth.Coar1@lin.v1aanderen.be

Inventarisatie van
autochtone bomen en
struiken
Begin 1996 werd een inventarisatie van
autochtone bomen en struiken opgestart aan
het IBW. Met behulp van afdeling Bos en
Groen, afdeling Natuur, Wielewaal vzw en
Natuurreservaten vzw werd een oproep
gelanceerd om vindplaatsen van mogelijk
autochtone bomen en struiken te melden.
Aan de hand van de vele reacties werd een
gevalstudie uitgewerkt voor olmensoorten,
Wilde appel en Mispel. Dit verkennend
onderzoek werd afgerond met een nummer
van de 'Mededelingen van het IBW', waarin
de verschillende aspecten van behoud van
autochtone bomen en struiken aan bod
komen en waarin ook een strategie
uitgewerkt wordt om concrete stappen te
ondernemen.
Deze Mededeling werd
kosteloos verspreid binnen de afdeling Bos
en Groen en de afdeling Natuur ; zij kan
verder bekomen worden bij het IBW tegen
de prijs van 200 fr.
In opdracht van de afdeling Bos en Groen
startte in '97 een grondige inventarisatie
naar alle autochtone bomen en struiken. De
uitvoerders zijn Ekologisch Adviesburo Maes
en
Stichting
Bronnen.
In
'97
zij
de
Ecologische
inventariseerden
Impulsgebieden,
dit
jaar
zijn
de
houtvesterijen Hechtel en Bree en de
Regionale
Landschappen
Vlaamse
Ardennen en West-Vlaamse Heuvels aan de
beurt. Alle informatie die aan het IBW werd
doorgegeven, is ter beschikking gesteld van
de inventariseerders.
De informatie van deze inventarisaties zal dit
najaar benut worden. Het ligt in de bedoeling
van het IBW en de Afdeling Bos en Groen
reeds dit jaar te starten met een (beperkte)
zaadoogst en opkweek van autochtoon
materiaal per regio.

f!Qpulatieecologie van de

Vos

-

De Vos is ongetwijfeld de meest
controversiële diersoort in Vlaanderen, en
dit wegens diverse redenen. Schade bij
pluimveehouders en onder het jachtwild is
één van de meest gehoorde bezwaren.
Steevast
wordt
van
een
'plaag'
gesproken, vaak ook in de pers. Het
ontbreekt evenwel aan betrouwbaar,
objectief cijfermateriaal over de werkelijke
aantallen. Aan het IBW is nu voor het
tweede opeenvolgende jaar zeer intensief
onderzoek verricht om inzicht te krijgen in
de werkelijke dichtheid van de Vos in een
aantal gebieden. Daarvoor werden twee
proefgebieden gekozen van elk 100 km'!
oppervlakte (10 x 10).
Het ene proefblok is in de Vlaamse Ardennen gelegen, het andere ten
oosten van Trelt. Aldus
vertegenwoordigen zij respectievelijk het
kleinschalig cultuurlandschap met een sterk versnipperde natuur, en het
open, zeer natuur-arme landbouwlandschap.
De dichtheid van de vossenpopulatie en de mogelijke veranderingen daarin
worden op verschillende manieren onderzocht. Via vol-inventaristie van
vossennesten in beide proefblokken (een werkje van ca. 200 man-dagen...)
wordt zowel het voortplantingspotentieel (vroege voorjaar) als de effectieve
aanwas (mei) bepaald. NachttelJingen in februari via een vast parcours,
met schijnwerpers vanuit de auto, vormen een steekproef inzake mogelijke
dichtheidsveranderingen. In dezelfde regio worden ook zoveel mogelijk
jonge Vossen levend gevangen om ze te oormerken en dus individueel
herkenbaar te maken. Met inmiddels een zestigtal individueel gemerkte
Vossen, moeten terugmeldingen Uacht, verkeersslachtoffers) stilaan
informatie geven over verspreiding, overleving en populatiegrootte (vangsthervangstprincipe).

Met de jagerij wordt gepoogd tot een goede
samenwerking te komen, met het oog op het
krijgen van betrouwbare afschotcijfers en het
inzamelen van alle beschikbare dode Vossen.
Deze laatste worden in Antwerpen ook
onderzocht op het voorkomen van de
Vossenlintworm en andere parasieten.
Voor vérgaande interpretaties en conclusies is
het uiteraard nog wat vroeg. Toch zijn inmiddels
voor het eerst in Vlaanderen betrouwbare
cijfers bekend inzake de vossendichtheid. Als
'uitsmijter' daarbij dit : in het proefblok bij Treft
waren in 1998 (minstens) zeven van de negen
beginnende
nesten
succesvol,
bij
Geraardsbergen waren het er elf van de
dertien. Gerekend aan gemiddeld vijf jongen en
minimum twee volwassen dieren per nest laat
ook de minimum-zomerstand zich snel
uitrekenen.
Contactpersoon:
Koen Van Den Berge. tel.: (054)43 71 12
E-mail: Koen.Vandenberge@lin.v1aanderen.be

Netwerk marterachtigen definitief van start
Naast het vossenonderzoek is ook de verspreiding en de ecologie van marterachtigen in Vlaanderen
een hoofdproject van de cel wildbeheer s.s. Het is inderdaad opmerkelijk hoe weinig concrete informatie
bekend is over het voorkomen van deze diergroep, en dit ondanks het feit dat het toch om 'grote'
beesten gaat - zeker in vergelijking met bv. schietmotten, koke~uffers, wolzwevers, langpootmuggen en
kortschildkevers. Marterachtigen rechtstreeks waarnemen is een eerder zeldzaam gebeuren wegens
hun sterk verborgen levenswijze. Gezien ook het feit dat op geen enkele soort effectief mag gejaagd
worden, zijn er geen gegevens te verwachten via de jachtstatistieken. Als zoogdieren met een vrij groot
leefgebied zijn zij echter type-slachtoffers van het verkeer. Het inzamelen van deze slachtoffers is dan
ook een zeer belangrijk middel om allerlei informatie te bekomen, en dit niet alleen via het registreren
van de vindplaatsen. Autopsie op het dier zelf levert een veelheid van bijkomende gegevens. Het
geslacht, de leeftijd. de conditie en de voortplantingstoestand kunnen informatie geven over de binding
van het dier met de vindplaats (gevestigd of zwervend) en over de lokale populatietoestancj, Via
analyse van de maaginhoud kan een beeld verkregen worden van de voedselecologie, er kunnen
stalen genomen worden voor genetisch onderzoek om de vitaliteit van de populatie na te gaan ...
Voor het inzamen van dergelijke slachtoffers werd vorig jaar via diverse natuurtijdschriften een oproep
gericht naar vrijwilligers - waarop een meer dan behoorlijke respons kwam. In mei jongtsleden kon de
procedure worden afgerond inzake het afleveren van een dubbele vergunning voor deze vrijwillige
medewerkers. De inheemse marterachtigen zijn in Vlaanderen inderdaad op te splitsen volgens twee
wettelijke statuten : als beschermde soorten (Das en Otter) en als jachtwild (Steenmarter, Boommarter,
Bunzing, Hermelijn en Wezel). Inmiddels staan op 45 plaatsen verspreid over Vlaanderen diepvriezers
ter beschikking om dode materachtigen (vooral verkeersslachtoffers) te stockeren, terwijl zowat 150
koeriers klaarstaan om de dieren in te zamelen. Behalve de genoemde marterachtigen, zijn ook alle
exemplaren van in het wild gevonden Amerikaanse nertsen, Fretten, Wasberen, Wasbeerhonden,
Bevers en Beverratten bijzonder welkom. Niet alleen is het interessant te weten in welke mate deze
soorten ook in Vlaanderen verspreid zijn, zij zijn tevens vaak een bron van onjuiste determinatie van de
inheemse soorten !
Elkeen die zo'n dier opmerkt kan dit melden aan de dichtsbijwonende medewerker. Wie dit zijn en hoe
ze te bereiken, vind je in bijgevoegd afzondelijk document. Voor alle duidelijkheid ook nog het volgende
: behalve het inzamelen van dode dieren, zijn ook alle andere - recente of oude - waarnemingen
welkom !.

Wist je al hoe het IBW, in het
Engels, IlUdIIIU lor Fore",
tuUl GIUM Mlllfllge_III, bij
sommigen bekend blijlct te staan ?
Wat dacht je van lnstllLlfe 10/
Forestry and ",id Game • of
'Ins/ltuut 1 oor Bo hou" en
Spelmanagement' (door een Waal
uit het Engels vertQQ/dj?! Of
ook : 'Instituut 100 80 el/
Wildgroei', en 'II/s/ltuut 100 80
el/ "eld-beheer'
Uiteraard kunnen het 'D"e leur
hoofd' en 'Mijl/heer "lidbeheer'
daIlr eens goed om lochen, moor
tegelijk hopen zij toch dat deze
NiellWsbriej ook in dit verband
enige verduidelijking brengt.

ConlacIpefsoon Koen Van Den Berge. Iel. 054143 71 12; E....811 Koen.Valldellberge@Wl.lIIalIndenlnlle

in.vlaanderen. be
-n van Den Berge - LaY-Out' Coopman Filip· Drulc:werk Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Dep. L1N A.AD aId Loglstle -sectie
gepnnt op chromapress

MARTERNE]WERK VLAANDEREN· INSIJTIJlIT YOOR BOSBOUW EN WJLDBEHEER

Voor het onderzoek naar de verspreiding en de ecologie van marterachtigen in Vlaanderen is het inzamelen van verkeersslachtoffers een belangrijke bron van
informatie. Ook jij kunt daarbij helpen. Heb je ergens een dode Bun:Jn1 (fis), Hermdijn, Wezel (muishond), Steennuuter (fluwijn), Boommarter, Das of Otter
gezien, dan kan je dit melden aan één van onderstaande personen die het dier zullen komen ophalen en naar een diepvriezer brengen. De diepvriezers staan ter
beschikking bij de personen of instanties met een sterretje (e) naast hun naam. Ook verkeersslachtoffers van Wasbeer, Wasbeerhond, Amerikaanse nerts, Fret,
Bl!Ve"at en Bever zijn belangrijk en worden ingezameld. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Koen Van Den Berge, Instituut voor Bosbouw en Wil.lbeheer,
Gaverstraat 4 te 9500 Geraardsbergen, tel. 054/43 71 12, fax 054/410896, e-mail Koen.Vandenberge@lin.vlaanderen.be
NAAM

VOORNAAM

ADRES

WOONPLAATS

PC

TELPJ.UVE

T.ELKANI'

ANTIVERPEN

..iiËRöHMÄNs..•........••••••••....••..••..·..••••••••••••••..HËRMÄN·..••..••.._·..•..·wüNGÄÄiÜ5äös·4S·..••..••••..••••..•••..•....•••..··24ïï..·_·ffiiijJf·....··..·..··....··....···..······..·öi4ii4.ï6:ó4..•·•··..·....·.._..·•
BOERS
BOOMAARS '
BOSMANS'
BRESSELEERS
CANNAERTS
CARROEN
COO\'MANS
DAELEMANS'
DE MAAGD
DEWEERDT
DIERCKX
EDUCC.~OUT'

FLORUS
GEYSELS
HAmSON
HOFMAN'
LooVERIE
MATHEtJSSEN
PlNSEEL
RElJSEN
SCHIlDERMANS '
VAN DE POEL
VAN DE SOMPELE
VAN DE VELDE
VAN DEN BROECK
VAN DEN WEGHE
VANGENECHTEN
VANHOOGTEN
VANHOVE
VAN PELT
VAN WAEREIlEKE
VANDERSCHtJEREN
VERDYCK '
VERSWEYVELD '
VERTOMMEN
VERWIMP
VlANE
WIELEWAAl V.Z.W.'

WOUTERS '
ZElNSTRA

DEPRETER
DRUEZ
FOLlON
GOETHUYS'
LB.W. '
KUL. LAB. BOSB. .t NATB. '
KON. MUS. M1DDEN-Al'RIXA'
LOREN'f'
PLATEAU

SENTE
SWtNNEN
VAN DE VELDE °

KlUS
CHRIS
JORIS
ALFONS
AGNES
PAUL
PAUL
DANNY
PtETER
AtJGI.IST
RONNY
CASTEELS VlC
VERGAtJTS ERIKA
VERSTRAETEN LUC
ZEGELS MARC
MARC
PAUL
ERIC
PETEJl
Fn.1P

JAN
JORIS
FRANK
RONNY
WAR!)
WOUT
FRANCOIS
CARI.
lEAN-PIERRE
VlC
JOSIANE
WERNER
DIMITRI
MAJlCEL

lEAN-PIERRE
WAlTER
STEFAAN
GEROEN
NlCO
JAN
BRACQUENE JORIS
GIl0LUSKOEN
LEYSENKOEN
DIRX
MAllTtN

RtlDy
EMMANtJEL

LUDO
JOS

CASAEIlJlM
LENTACKEJt AN
GUY
LEO
FRANCOlS
GUY
HEIlWIG

LIMBURG

-Äi.ViüËS"N.v:ö·--"--·-·
BAETEN
CORSTJENS

SPMs
Gl1IDO
LEO

JAN

MACHELSESTEENWEG 34
LEUVENSESTEENWEG 407

2640
2100

MECHELAARS 25
KooLVELDlAAN J4
MOLENLEI9
VlESENBOSlAAN 47
CONGOSTRAAT 117
N1JVERHEIDSWEG 14
VEERLEDORP 30
STl/lVElUIERGBAAN 229
LIERSE.STEENWEG 175
PtJTSESTEENWEG 129

mo

NULENSE STEENWEG 246
ACACIAlAAN 27
ISPRALAAN 64
HOOFDBOSlAAN 56
RllY1ENBtJRGSTRAAT 45
VELDENBERGSTRAAT 75
SCHRANKER 12
RIDDER WAlTER VAN GAVERELAAN 397
GINDERBUITEN 329
HOOGSTRAAT 16
GUIDO GEZEl.l.ES11lAAT 43
H. CONSCIENCESTRMT 39
SLACHTHllISlAAN 54
KONING ALBERTSTRAAT 191
MARKT 2411
LIEVENSTEDESllIAAT 42
STEPKE 19
MOERSTRAAT 41
VlSSERSKAAI Al
ZEMSTBAAN 136
lAJlKENDREEF 51 A
STEENSTRAAT 25
SCHALMEIDREEF 14
GROTE STEENWEG 124
KONING ALBERTSTRAAT 33
GRAAT AXXEIt 11

MORTSEL
MECHELEN
HEIST-OiD-BERG
WIJNEGEM
RlJMENAN
PULDERBOS
TURNHOUT
RIlJ<EVORSEL
VEERl.E·l.AAKDAl
MECHELEN
RANST·EMBLEM

03/4491170

~OUT

03/666.12.21

2no

HERENTHOUT

2200
2400
2620
2600
2330
2910
2900
2400
2510
2630
2970
2100
2100
2490

HERENTAlS

0\4151.21.29
014122.0946
014151.43.41
031117.16.99
03/211.69.96
014163.32.51

2110
2120
2242
2300
2310
2431
2100
2520
2920

2300

MOL
HEMIKSEM
BERCHEM
MERKSPlAS
ESSEN
SCHOTEN
MOL
PUTTE - BEERZEL
AAllTSELAAIl
SCHILDE
MECHELEN
WAlEM
BAlEN
ITEGEM
LILLE
HOOGSTRATEN
ANTWERPEN
MECHELEN
ST.-JOB-IN-'T-GOOR
EKEREN
ZOERSEL
GEEL
ZWUNDRECHT
TURNHOUT

WtlYTSBERGEN 11511
LUXEMBtJRGLAAN 22

2200
2440

GEEL

MUYDT25
KERKHOVEH
WEOOEVOERDENSTRAAT 161
GROENSTRAAT I
DtJBOISlAAN 14
V. DECOSTERSTRAAT 102
LEUVENSESTEENWEG IJ
l't1TSTRAAT 6%
BIlUINBROEKSTRAAT 10
HATERBEEKSTRAAT 100
HEIDESllIAAT 150
O.L VROtJWSTRAAT 25

1547
1541
301%
3221
1650
3000
3010
3220
1510

2222

2215
2320
2000
2100
2960
2110
2910
2440
2010

3200

1910
1910

HERENTAlS

BEVER
BEVER

wn.sELE
NlEtlWRODE • HOLSBEEK
HOElLAAllT
LEUVEN
TERVUREN
ST.·PtETER5-RODE
GALMAAADEN
AAllSCHOT
ZEMST
NEDEROKKERZEEL

015/4306.41
015/24.90.26
031JS3.91.n
015/51.J7.22

03/414.39.13
014141.14.44
om 15.05.JJ
014114.15.01
015/41.97.27
03/410. n. S7

3520
3960

ZONHOVEN
BREE

OV5SO.20.61

03/667.57.97
03/651 13.15

014131.06.91
01S/75.62.31
03I1n.01.62
031313.11.34
015120.49.02
015/20.\3.64
014llU141
015124.12.19
031309.11.66
031314.35.15
031231.15.13

031309.11.66

015/42.34.23

03/636.06.16
03/541.51.25
031231.95.21
O\4l54.50.n

0312S3.04.n

03/240.51.36
014141.29.50

014122.44.10
0\4151.66.35

054/51.11.19
054/51.60.30
016144.42.51
016156.61.05
OV6S1.03.16
016132.97.36
021169.56.22

016162.32.16
054/51.06.14
016150.24.55
015/61.19.01
016165.19.16

OtlDE BllNDW"·_ _•_ _·_··_··..·-ï'69ö-·MÄÄSMÈëiiËi:ËN··..__•....····_.._·__.._
VOGEUANGSTRAAT 15
wtEKERSBEEKSTRAAT 4

031315.05.33

091252.16.45
OV5\3.16.1O

....·-öi9n6.ïi:si"·

011112.54.49
019146.45.16

·

./.

CREETD/ "
DUPAE
GlELEN
HEEDFaD
HELLlNGS
JANSSEN "
KAPROENS
KEVERS
MAESEN
OYEN"
PROV NAT CENTRUM "
PROV OOM. NlEUWENHOVEN "

ROBERT
EDDY
JOS
PlETER-WlLLEM
TONY
S\l
HERWIG

SAESEN "
SCHOTSMANS "
SNOKS
STED NATU\JRC KIEWlT'
UBEDA"
WAELBERS
ZEEVAERT"

LEY
ELFRJED
LUDO
DE CLERCQ LIEVE
LEONAIlD
PETER

JOS
HERMAN

RUDI
STEVENS JAN

ALEX

STAnONST\lAAT 27.
KOMMANDElWSTRAAT 26
ZAVELSTIlAAT 12 BUS 3
TERLOCHT2
BROEXWINNINGSTRAAT 16
lNDUST1UEWEG ZUID 7
BANNEIJXSTIl.AAT 20
UFFELSE WEG 4
BREEERWEGH
STABROEKWEG J2
DOMEIN BOKRIJK
HASSELTSESTEENWEG rin
GOORTERSTRAAT 2
ENDEPOEL4
OUDEBLAARSTIlAAT In
KIEWlTSDREEF 7
JOS VERLINDENSTRAAT In
ST BERNAIlDUSSTRAAT27
VEURS 38 B

31<40
3800
H20
31<40
H50
3660
3500
36010
3950
3550
3600
3800
36010
3540
3700
3500
3910
3941
3790

BORGLOON
SINT·TIlUlDEN
ZONHOVEN
BORGLOON
HEUSDEN- ZOLDER
OPGlABEEX
HASSELT
MOLENBEEllSEL
BOCHOLT
HEUSDEN-ZOLDER
GENK
ST·TIlUlDEN
KIN\lool
HERK·DE-sTAD
TONGEREN
HASSELT
NEERPELT
EKSEL
VOEREN

2
01V74.17 J6
01116748.\9
011111.73 48
01V74.1.5 94
011142.66 04
0IWI.5.49.06
011122..5769
0IW70.2161
019146.16.03
011143.70.19

011123 IJ 61

011126 .54..50
011161.79.11
0IW70.IU3
012/)9.46.1J
011121.01.49
011110.24.67
011/1]..51.36
04/)11.02.92

04/)11.02.92

OOST-VlAANDEREN

··ëÄNSSE-·······_····_·······································ÄNN··-··········_·_··_·-··_·iëAÄÎvilifSïilifïöj"··--··_-···---ïnö-ROOSÖm...-·----·
COCQUYT
COECKELBERGHS"
CORDONNIER
D'HAESELEER
D'HAESELEER
DEBJlAUWER
DEBRUYN
DEDECKER
DEMAERE
DE MOOR
DE V1SSCHER "
DESMET'
GOVAERTS
GYSSENS
HUYGEN

JOHNNY
PAUl.
ANDY
MAURJTS
WIM
EDDY
BRUNO
KRJSTOF
KOEN
JACQUES
PIETER
RIK
GERT
BENNY
FRANKY

mw'
MAERTENS
M.AES
ooSTERLlNCK
PROVo DOMEIN HET LEEN •
SMET
SPANHOVE
STAUT'
THIIlAU
TORCK "
UG - LABO BOSBOUW •
VAN AVERMAET
VAN DEN BERGHE
VANDEREECKEN
VANLooy
VERMEERSCH
VERVLIET'
V1NCK

FREDDY
STEFAAN
EDDY
VAN GHYSEGHEM
JULIEN
MARC
MARK
STEFAN
ERIC
EMBOT.
NACHTERGAELE L.
PHILIP
JAN
DDU<
FREDDY
MARNlC
GEORGES
SOMA

DENDERDREVE 57
TEEU.lNGSTRAAT 34
BULKENDREEF 26
NONNENllOSWEG 5
LEEDSHOUWKEN50
IDDERGEMSTIlAAT 34
STIJN STIlEUVELSSTRAAT 11
KAPELLESTRAAT 113
KRIJISKESSTRAAT 19
FORTSTRAAT20
VOLMRDESTIlAAT 126
LOZERSTllAAT29
MOLENBERG5
ANKERSTIlAAT 60
KAPELSTRAAT 211
GAVERSTIlAAT 4
RIET 45 A
GASTHUISSTRAAT 127
DEINZESTIlAAT 61
GENTSESTEENWEG 80
HOOGSTRAAT 67
ooSTVELDSTRAAT 224
GAVERLANDSTRAAT 1S4
TURFPUTSTRAAT 114.
SMARRE41
GERAARDSBERGSE STWG 267
GAVERMOLENSTRAAT 21
ST.·JOBSTRAAT 1J7
KERXSTIlAAT 2J
EGLAN11EIU.AAN 15
LANGEMUNTE 66
OMMEGANGSTRAAT 98
POLDERSTRAAT I

WEST-VLAANDEREN
·B'OvüN---··---·-·-·-----··---·PÄScÄL·------·--Möi:ËNSfiMf.-5--··
DEBl.ANlCAAAT·

COTTYN"
CRUL
DE VOS "
DEBEUE
DIERJCIOC •
ENNEKENS'
HUBAU"
NIESEN
POPELIER
ROELENS
VANGOMPEL'
VANWASSENHOVE •
VANDENDIUESSCHE
VANTOIlRE

VANDENBROUCKE G.
VERHAEGEG.
DEN OUDEN A.
JEAN-MARlE
EMMANUEL
PHILIPPE
10ZEf
HUBERT
PATIllCK
PIEIUU!
EGON
LODEWlJK
LODEWlJK
JOHN
ACHIL1.ES
BOB
BART

9060

9450
9700
9160
9340
9470
9473
9961
9420
9290
9200
9770
9630
9100
9140
9500
9190
9140
9800
9900

91.50
9900

9120
9290
9667
9090

9111
9300
9961
9140
9570
9010

9470

1710

IEPERSESTEENWEG 56

1600

ROLLEGEMKERXSTIlAAT 116
MIDDELBERGSESTEENWEG 1
PASTOIllESTllAAT I'"
EL.LESTRAAT lOl
BEERNEMSTEENWEG 92
BAlIZESTIlAAT 11
SMUn'ERSTRAAT 16
KASTEELDREEF 12
NlEUWPOORTSTRAAT 24
VEURNSEWEG513
KONlNGlNNELAAN 40
wn.GENDREEF 40
BRUGSESTIlAAT 64
UITXEJU{ESTAAT 31

1510
lJ40
1200

15.50
17.50
1.531
19.51

mo
1J70
1906
1J70

IJOO
10.20
1J70

ZELZATE
DENDERHOUTEM
OUDENAARDE
LOKEREN·OUDENBOS
LEDE
DENDERLEEUW
WELLE

BOEKHOUTE
ERPE
OVERMERE
DENDERMONDE
KRU1SHOUTEM
ZWALM
SINT·NIKLAAS
TEMSE
GERAARDSBERGEN
S'T'EKENE
TEMSE
DEINZE·VlNKT
EEXLO
BAZEL (Kll1JIBEKE)
EEKLO
MELSELE

BERLARE
HOREBEKE
MELLE-GOtmlODE

OSJ/67.21M
OWJ44.39.92
0S4IJ3.72.47
0.5.5131.01.51
09IJ41.J722
onno.33 11
0SJf670720
OSJl67.07l.5
09(,11] 93 49
0.51lIO.61.))
OWJ67.69.2\
0.52141.21 31
OMI646.61
OS5l49.66.9I
lIJI776.OS.S4
lIJI774.J7.12

OM76.14.14
lIJI774.1.5.00
OM71.31.17
lIJI7.5U4.20
OS2l42.69.12
OS5l49.11.4O

OW66.21 ....

ROLLEGEM
MOERXEJUtE.DAMME
ST.- ANDJUES.BIlUGGE

056120.36.01
0501.50.09..51
0.5002.00.3.5
056t'1.5.14..sa
05CII7I.0I....
OW66.9.5.31
051'. ...61.91
05CII7I.96.13
050/41.93.3.5
0S0/4.5.1I.1J
0S0/41..5.5.41
o.scw 1.49.12

HEtJVELLAND
BEEIU'IEM
BLANKENBERGE
1EPEIl-ELVERDINGE
BLANXENBEilGE
KNOKXE-HElST
00ST1tAMP

BLANXENBERGE

OM71.31.11

OI/2.5U1.13

WlELSBEKE
WOUMEN

WIN<iENE

lIJI760.46 1.5

054I4J.11.14

0JI712.69..5.5
OSJl71.32.64
OM73..59.61
lIJI774.JUI
OS5l42.61.1J
OMS.5..5I.46
0S4I6I.1\ .IJ

HULSTE

0216742\10

OJI1I9.OS.2J
lIJI7l1.2J.61
OMI6.9631

BELSELE
AALST
BASSEVELDE
STEENDORP (TEMSE)
HEMELVEERDEGEM
LOCHIUSTIE
DENDERLEEUW

ZWEVEGEM

OWJ44.3992

OSIlS4..52....

o.scn:L60."
050141.41..51

05CII7I.0I....
051144.61.91

0.50142.90.40

