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posters

Tot slot brachten 90 aanwezigen hun stem uit voor een 
wedstrijd om de beste poster. 

K Eerste prijs: Tatiana Wuytack (UA): biomonitoring van 
de luchtkwaliteit op basis van anatomische en morfo-
logische blad- en boomkenmerken van Schietwilg. 

K Tweede prijs: Isabelle Joos (UGent): het gebruik  
van Colophospermum mopane door de Himba, een 
semi-nomadisch herdersvolk in het noordwesten van  
Namibië. 

meer info, verslag en abstracts van de lezingen:
http://www.inverde.be/kennisdatabank/starters_in_het_
bosonderzoek_2009

Verslag studiedag 

Starters in het bosonderzoek
Brussel 19 ma art 20 09

Wi L Ly  Ve r B e K e,  InverdeOp donderdag 19 maart 2009 vond in Brussel voor de vierde 

keer het congres ‘Starters in het bosonderzoek’ plaats. Dit 

congres werd georganiseerd door het Agentschap voor Natuur 

en Bos, INBO, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit 

Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en 

Inverde. 

Jonge wetenschappers die in Vlaanderen onderzoek doen over 

bos, stelden hun resultaten voor. Ze brachten lezingen en 

postersessies. 

Dagvoorzitter Carl De Schepper gaf het doel van dit ini-
tiatief aan: meer dynamiek in het onderzoek brengen, de 
communicatie verbeteren, netwerken en samenwerking 
promoten over de instellingen heen.
Hieronder vind je een oplijsting van de lezingen en de win-
nende posters, en daarmee een overzicht van het lopende 
bosonderzoek door jonge wetenschappers in Vlaanderen.

lezingen

K Wim Boonen (K.U.Leuven) en Tine Van den Broeck 
(UGent): Bostype als bepalende factor voor vegetatie-
verandering en bodemverzuring in de Gaume.

K Lotte Van Nevel (UGent) en Stijn Van Slycken (UGent): 
Fytoremediatie van metaalverontreinigde bodems  
in de kempen: mogelijkheden en valkuilen. 

K Bert Gielen (UA) en Frederic Vermeiren (INBO):  
Langetermijnstudie van de waterbalans van 5 Vlaamse 
bossen: invloed van klimaat en vegetatietype.

K Wim Aertsen (K.U.Leuven): Standplaatsgeschiktheid 
van eik, beuk en den in Vlaanderen.

K Rink W. Kruk (INBO): Natura 2000 in Europa:  
Sociaal-economische stakeholders doen aan bosbeheer.

K Pieter De Frenne (UGent): Het gebruik van open-top 
kamers om het effect van  klimaatopwarming op  
bosplanten te onderzoeken.

K Evy Ampoorter (UGent): Impact van gemechaniseerde 
houtoogst op Vlaamse bosbodems.

K Wesley Tack (UGent): Impact van de omvorming van 
voormalige dennenplantages op het voorkomen van  
de schapenteek.

K Katrien Quisthoudt (VUB): Wat bepaalt de latitudinale 
grenzen van het Mangrove-ecosysteem?


