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BERICHTEN!
Internationaal
symposium
De bosbouwleerstoelgroepen en het instituut Alterra
van Wageningen Universiteit en Research centrum
organiseren van 11 tot 15 november 2001 een internationaal symposium "The changing role of forestry
in Europe; between urbanisation and rural developmenfover de veranderende rol van bos en bosbouw in Europa. Mede-organisatoren zijn het
Europese FAIR Multifor-project en de COST-actie
"Urban forests and trees".
Doel van het symposium is om nieuwe perspectieven te schetsen voor bos en bosbouw temidden van
de veranderingsprocessen in stad en platteland.
Deze dynamiek heeft twee belangrijke componenten. Aan de ene kant zou bos moeten bijdragen aan
de economische vitaliteit en leefbaarheid van het
landelijk gebied. Aan de andere kant zou bos moeten voorzien in de door de stedelijke samenleving
gewenste natuur- en belevingswaarden. Deze dub-

bele uitdaging vraagt om nieuwe benaderingen
voor bosbeleid en bosbeheer.
Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van enkele grote Europa-brede onderzoeksactiviteiten op dit gebied. Bovendien kan men
aan de hand van de Nederlandse situatie kennismaken met de gevolgen van recente urbane en
rurale ontwikkelingen op bos en bosbouw. Het symposium is gericht op een breed publiek van deskundigen die in onderzoek of praktijk betrokken zijn bij
de veranderende rol van bos en bosbouw of de
nieuwe benaderingen van bosbeleid en bosbeheer.
Indien u een paper of poster wilt presenteren wordt
u verzocht uiterlijk 15 april 2001 een abstract van
maximaal 300 woorden in te dienen (op papier
en digitaal). Voor nadere inlichtingen kunt u terecht
bij Marjanke Hoogstra, Alterra, tel. 0317-477729,
e-mail m.a.hoogstra@alterra.wag-ur.nl. Informatie
over achtergronden, programma en aanmelding
vindt u op de internetsite www.alterra.wageningenur.nl/forestrysymposium.htm
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