
In Vlaanderen zijn heel wat jonge weten-
schappers bezig met bos en natuur.  
Op vrijdag 29 maart 2019 stellen zij hun 
onderzoek voor. De fascinerende, uiteen-
lopende onderwerpen worden gebracht 
door gemotiveerde onderzoekers uit 
verschillende opleidings- en onderzoeks- 
instellingen. Zij zullen je gegarandeerd 
weten te boeien met hun presentatie of 
poster.

Kom luisteren en ga in interactie op deze 
wetenschappelijke studiedag voor  
starters in het bos- en natuuronderzoek. 
En denk en doe ook mee bij de inter-
actieve discussie over relaties tussen 
wetenschap en media. De nadruk ligt  
op Vlaanderen, maar er worden ook 
resultaten uit andere landen voorgesteld.
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09u00
Onthaal

09u25
Inleiding door dagvoorzitter Koen Van Muylem (INBO)

09u30  Lezingen
• Ellen Desie (KU Leuven): Wat is rijk strooisel?  

Het effect van strooiselkwaliteit op het functioneren 
van het ondergrondse bosecosysteem.

• Ruben Warrinnier (KU Leuven): Wordt de mobiliteit 
van fosfor in het landschap De Liereman bepaald 
door redox cycli?

• Camille Meeussen (UGent): De impact van het  
macroklimaat op de vegetatiestructuur van  
bosranden.

• Stef Haesen (KU Leuven): Lopen Rode Lijst-soorten 
een verhoogd risico op extinctie als gevolg van  
klimaatverandering?

10u30
Korte voorstelling van de posters door de auteurs

11u
Pauze en bezoek aan de voorgestelde posters

11u30  Lezingen
• Julie Gaillard (KU Leuven): Het effect van verander-

end bosbeheer en landgebruiksveranderingen op de 
toekomstige houtvoorraad in Vlaanderen met behulp 
van Sim4Tree.

• Jenna Vergeynst (UGent/INBO): Visgedrag aan een 
sluiscomplex: to pass or not to pass?

• Charlotte Steendam (UGent): Graafgedrag van de 
Europese paling.

• Michiel Perneel (UGent/INBO): Het effect van  
antropogeen waterbeheer op jonge paling.

12u30
Broodjeslunch met posterbezoek

13u15  Interactieve discussie 

Wetenschap en de media

14u15
Pauze

14u30  Lezingen
• Bjorn Rombouts (KU Leuven): Remote sensing 

als tool voor monitoring en studie van produc-
tiviteit in gematigde bossen.

• Stan Blomme (KU Leuven): Cocoa cultivation 
in Cameroon: agronomic and socio-economic 
trends.

• Wim De Schuyter en Gauthier Snyers (UGent/
WWF): Spatial characterisation of the habitat 
of endangered species in the Mekong Flooded 
Forest Landscape in Kratie, Cambodia.

15u20  Eindspreker
Wouter Van Reusel (Natuurpunt): Wetenschap in 
de achtertuin. Van onderzoek naar verandering.

15u50  
Uitreiking prijzen beste poster en beste lezing

16u00
Einde

Auditorium in het Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 - Brussel

Het Hendrik Consciencegebouw is gemakkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Het Noord-
station met trein en metro zijn vlakbij. Vanaf het 
station Brussel Noord (uitgang Bolivarplaats)  
wandel je in 10 minuten tot het Conscience- 
gebouw, linksaf in de Koning Albert II-laan.



NATUUR- EN  
BOSONDERZOEK

Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht 
vóór 18 maart bij Inverde. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos zorgt voor 
broodjes en drank.

Inschrijven kan via www.inverde.be,  

Vermeld je naam, voornaam, adres en instelling.

Voor meer info kan je terecht bij Inverde.
Inverde
Duboislaan 1
1560 Hoeilaart
T 02 658 24 94
info@inverde.be

jonge wetenschappers stellen 
hun onderzoek voor

Met dank aan
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