hangt zijn afsluiting van het symposium op aan de doelstelling ervan: de afstemming tussen beleid, beheer en onderzoek. Hij
constateert dat hierin nog veel te
verbeteren valt. Inleiders en publiek worden geprikkeld met
scherpe waarnemingen over de
onderlinge positionering van beleid, beheer en gebruik: 't stekkert niet! Onderzoekers en beheerders schetst hij als introvert
en reactief: zij zouden pro-actief
moeten inspelen op de maat-

schappelijke behoefte. Dit betekent dat beide groepen meer uit
het bos moeten komen en in de
maatschappij dienen te staan,
ter ondersteuning van het beleid
dat poogt de maatschappelijke
vraag te verwoorden. Dus: wat
bieden wij de samenleving in
plaats van te kijken naar wat bieden we onszelf als beheerders.
De burger wil, toerend in zijn
BMW langs het boomkronenpad
genieten van rust, ruimte en stilte.
De sector (onderzoek en beheer)

IBERICHTEN

I

European Forum on
Urban Forestry van
21-23 mei in Arnhem
Het European Forum on Urban Forestry (EFUF) verenigt stadsbosbouwers uit heel Europa, zowel beheerders als wetenschappers en beleidsmensen.
Deze mix van mensen die elk vanuit zijn eigen achtergrond een bepaald thema uit de stadsbosbouw
behandelen leidt steeds tot boeiende discussies.
Dit jaar vindt het forum dichtbij de deur plaats, namelijk in Arnhem. Naar aanleiding van de viering
van 100 jaar bosbouw- en cultuurtechnisch onderwijs in Nederland werd het thema Educatie gekozen, onder de slogan "Educating the Urban
Foresters". Er komen twee subtopics aan bod: welke vaardigheden heeft een stadsbosbouwer nodig,
en ten tweede hoe kan de stadsbosbouwer leren
van de mensen waarvoor hij werkt, de bosgebruikers, en omgekeerd. De Vereniging voor Bos in
Vlaanderen werkt mee aan de organisatie van dit forum, gezien de grote overeenkomsten binnen de lage landen. Andere initiatiefnemers zijn de IPC
Groene Ruimte, Hogeschool Larenstein en Helicon
MBCS.
Het eerste subtopic is rechtstreeks gelinkt met de
viering van 100 jaar bosbouwonderwijs in
Nederland. Naar aanleiding hiervan zal door het
Innovatie- en Praktijkcentrum (IPC) Groene Ruimte
(Arnhem) een cursus stadsbosbouw ontwikkeld
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moet vervolgens niet reageren
door te zeggen: dat moet 'ie niet
willen. Want de realiteit is deze:
hij wil en hij betaalt. En jullie moeten het maken: landschappelijke
kwaliteit op hoog niveau tegen lagere kosten. Het gaat dus minder
om onderzoek naar het beheer in
de EHS, maar meer om een ontwikkelingsgerichte aanpak van
bos en natuur in het landschap,
op regionaal niveau.

worden. De aanwezigen op het forum zullen zich
bezinnen over welke vaardigheden een stadsbosbouwer nodig heeft, en zullen op die manier een
sterke inbreng hebben in de opbouw van dit programma. Daarnaast zal er bekeken worden met welke methodieken die vaardigheden het best bijgebracht worden. Er za! ook stilgestaan worden bij de
rol van levenslang leren en de mogelijke toepassing
van e-leren en afstandsieren in de stadsbosbouw.
Het tweede subthema staat stil bij de interactie tussen de stadsbosbouwer en de bosgebruiker. Hoe
kunnen deze twee groepen van elkaar leren.
Enerzijds wil de bosgebruiker meer te weten komen
over het bos, anderzijds moet de stadsbosbouwer
een idee krijgen van de verwachtingen en denkpatronen die er leven bij de bosgebruikers, om bijvoorbeeld het beheer er op te kunnen afstemmen.
Op de vrijdag wordt het forum opengesteld voor alle geïnteresseerde bosbouwers uit de lage landen.
Dit wordt een unieke gelegenheid voor stadsbosgeïnteresseerden om in interactie te gaan met de internationale urban foresters. Subthema's van deze
dag zijn recreatie, communicatie, en wijderzijds leren. De dag wordt besloten met de conclusies van
het forum en een postersessie.
Het forum vindt plaats van woensdag 21 mei tot vrijdag 23 mei 2003 in Arnhem. Donderdag is er een
excursie naar Vlaanderen, waarbij onder andere het
Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal zal bezocht worden. Zaterdag 24 mei 2003 is er een optionele excursie naar de Flevopolders.
Meer info bij Karei Bonsen k.bonsen@ipcgroen.nl of
op www.efuf.org.
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