
Kennis voor het bos van de toekomst 



INBO-Bosonderzoek en onderzoek in bos 
INBO-Bosmonitoring en monitoring in bos 

INBO-Bosopdrachten en opdrachten over bos 



Collectiebeheer bosbomen en -struiken 
 



   Klimaatadaptatiepotentieel, serreproeven 

Opkweek van zaailingen 
 
 
 
Gecontroleerde kruising van vogelkers en 
meidoorn, zaadmaturatie onder 
gecontroleerde condities (verschillende 
temperatuur) 



Zaailingen van gewone esdoorn  voor de aanleg van herkomstproeven in 
2017 (INBO boomkwekerij te Grimminge) 

Klimaatadaptatiepotentieel, veldproeven 



Aanpassingsvermogen van bomen aan 
klimaatsverandering 



 
 
 

Proefpercelen veredeling wilg (KOH) en  
populier (hoogstam) 

Valorisatie van de reeds ontwikkelde collecties van 
populier en wilg  



Monitoring essenziekte in Vlaanderen 



Gezonde en zieke es in een internationale  
herkomstproef van gewone es  
met 51 Europese herkomsten  

Wat te doen aan de essenziekte? 



Autochtone bomen en struiken 



Overleg met boomkwekerijsector 

Aanbevolen herkomsten 



Erkenning van zaadbronnen: 
herkomstgebiedafbakening 

Op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden officiële 
herkomstgebieden uitgebreid 



Internationaal langlopend coöperatief Europees programma 
over vaststelling en monitoring van luchtvervuilingseffecten 
op bossen (ICP Forests) 1989-heden 



Recurrente bosvitaliteitsinventaris  
(ICP Forests, Level I) 



Bosinventarisa
tie (diameter 

en hoogte 
(elke 5 jaar) 

Bodemvocht (continu) 
Chemische samenstelling van de 

bodemoplossing (2-wekelijkse staalname) 

Bladval (2-
wekelijkse 
staalname) 

Luchtkwaliteit 
(meettoren) 

Humus 
percolatiewater
(2-wekelijkse 
staalname) 

Blad-
samenstelling 
 (2-jaarlijkse 
staalname) 

Fysische en chemische 
bodemsamenstelling (elke 10 jaar) 

Kruidlaag 
(elke 5 jaar) 

Fenologie 
(jaarlijks) 

Samenstelling doorval en 
stamafvloei (2-wekelijkse 

staalname) 

Bosvitaliteit 
(jaarlijks) 

Intensieve monitoring bosecosystemen  
(ICP Forests, Level II), 1989 - heden 



Intensieve monitoring luchtverontreiniging in bos,  
meetstation Brasschaat (Level III) 



Ecoregions of Flanders

Central and Southern Campine Region

"Hageland - Haspengouw" Region
Cretaceous and Eastern Loamy Region
Meuse Region

Northern Campine Region

Eastern Campine Region

Continental Area

"Dender - Klein Brabant" Region

Coastal Dune Region
Polder Region

Western and Central Hills Region

Sandy Flanders Region
Sandy-Loam Region

Atlantic Area

LTER-platform, existing 
LTER-platform, prospect 

LTSER-site, prospect 

Ravels 
naaldbos 

Brasschaat 
gemengd bos 

Zoniënwoud 
Semi-urbaan 

loofbos 

Aelmoesenijebos 
loofbos 

Wijnendaele 
loofbos 

LTER-Belgium, bossites (ICP-Forests level II+ III) 



Participatieve ecosysteemdienstenwaardering  
van de Stiemerbeek (Genk) 



Opvolgen spontane dynamiek in onbeheerde bossen 



Evaluatie en ontwikkeling herstelbeheer in het kader 
van de Programmatische Aanpak Stikstof:  
mitigerende effecten van het behoud van dood hout 



Onderzoek naar monitoringmethoden voor moeilijk 
te monitoren soorten:  
opsporen doodhoutkevers met speurhonden 



Kennisopbouw rond efficiëntie van 
beheertechnieken voor lichtminnende soorten 
binnen bos 

Effect van middelhoutbeheer op de ontwikkeling van de kruidlaag 



NARA-bosindicatoren, bv. fenologie bosbomen 



Monitoring N2000-habitats en Regionaal Belangrijke 
Biotopen : luik bossen 
 



Advies- en dienstverlening N2000 en duurzaam 
multifunctioneel bosbeheer 



Opmaak diameter-hoogtecurves voor domeinen in 
beheer van ANB 



Themaontwikkeling klimaatwijziging en (bos)beheer 

Voor zichzelf sprekende figuur 



NARA-B : bosuitbreidingsscenario's 



Lokale staat van instandhouding habitats: 
actualisering (versie3) 
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Analyse regenwormen 

Vitaliteit Es 



INBOdem = INBO-databank edafische metingen 



Analyse en rapportage afschotgegevens,  
luik grofwild 



 Licentiejacht – reewild 
 Impact op de bosverjonging 

door reevraat 
 Opvolging bio-indicatoren 

reewild in verschillende 
gebieden 

Onderzoek en monitoring reewild 



Invloed van ree op natuurlijke verjonging van 
bosbomen 



Ruimtelijk gebruik everzwijn 



Monitoring van de boommarter (N2000) 



Recurrente opmaak van de biologische 
waarderings-/N2000 habitatkaart 



Monitoring N2000, habitatkwaliteit 



HabNorm, luik standplaatsvereisten boshabitats 



Ontwikkeling van elzenbroekbossen op veen 
translocaties in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 

Experimenteel opzet 

Toegepaste bodemprofielen 



Vegetatieonderzoek op de schorren van de 
Zeeschelde: luik wilgenvloedbossen 
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