KNBV Studiekringdag 1997

Van wie is het bos? Participatie van de
maatschappij in het bosbeheer
Op 26 september houdt de
Studiekring van de
Koninklijke Bosbouw
Vereniging (KNBV) haar
jaarlijkse studiedag met als
onderwerp: 'Van wie is het
bos? Participatie van de
maatschappij in het
bosbeheer' .
Aanleiding voor het organiseren
van deze studiedag is het feit dat
er zich in de afgelopen jaren een
aatal situaties heeft voorgedaan
waarbij particulieren, die voorheen geen bemoeienis met bosbeheer hadden, zich nadrukkelijk
opwerpen als gesprekspartner
bij het te voeren beheer. De ver-

wachting van deze betrokken·
heid van de maatschappij bij het
beheer in de toekomst zal toene·
men.
Dagvoorzitter is de heer H. Wals,
Orema BV.

Ochtendprogramma
Tijdens het ochtenprogramma
zullende volgende lezingen gehouden worden:
- Draagvlak voor natuur en natuurbeleid. Door ir. C.M. Volker
- Filosoferen over participatie.
Door dr. P. Koekelkoren
- Bosbemoeienissen:

ervarin-

gen met lokale participatie bij
bosbeleid en bosbeheer. Door
mevrouw ir. I.M. Gorten
- Is door de bomen het toekomstige bos te zien? Door drs. T.
Klumpers.

Middagprogramma
Een forumdiscussie is onderdeel
van het middagprogramma. Het
forum zal bestaan uit: T. Bade (Kritisch BoSbeheer), H. W.l. de Beaufort (voorzitter Bosgroep Utrecht),
M. Brabers (directeur SBB), E.C.M.
Cremer (partriculier eigenaar) en
LAS. Klingen (Utrechts Land-

schap, Klingen Bomen).
De studiekringdag wordt gehouden op 26 september van 9.00
tot 17.00 uur in het IAC, Lawickse
Allee 11 in Wageningen. De kosten van de Studiekringdag zijn f
52,50 voor leden van de KNBV
en f 57,50 voor niet-leden. Studenten betalen f 40,--. Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren
bij het secretariaat van de KNBV,
Postbus 139, 6800 AC Arnhem,
samen met overmaking van het

bedrag op gironummer 908488
t.n.v. Penningmeester KNBV,
Arnhem, o.v.v. Studiekringdag
1997. Voor meer informatie: W.
Schaap: tel: 0317-474873 of
474871.

EVEN VOORSTELLENJ
Het bestuur van de KNBV presenteert zich voor de lezers van
het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Van links naar rechts:
Frank Naber, Rob van Hoesel,
Els Veldhuizen (secretariaat),
Willem de Beaufort (voorzitter),
Ad Olsthoorn, Bea Claessens,
Fred Nijpjes (secretaris) en Jas
Jansen (penningmeester).
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