Het Nationale Bosdebat
Op 8 mei 2002 vindt het
eerste Nationale Bosdebat
plaats.
Een initiatief van de KNBV
waarbij vakmensen uit de
bosbouwsector en
studenten zullen debatteren
over De Nieuwe Wildernis.
Het debat wordt gehouden op de
Internationale Agrarische Hoge·
school Larenstein te Velp en beo
gint om 15.00 uur en zal duren tot
plm. 17.30 uur.
Het debat wordt geleid door Arno
Willems (Unie van Bosgroepen).
De inleiders zijn Frans Vera (auteur Metaforen voor de Wildernis,
beleidsmedewerker Bureau Strategische Beleidsvorming LNV),
Ad van Hees (onderzoeker bosreservaten Alterra) en Jan den
Ouden (universitair docent bosen natuurbeheer). Zij zullen u met
hun verhaal en stellingen uitnodigen in het aansluitende debat
mee te discussiêren over de

nieuwe wildernis: wat zijn de geschikte natuurbos referenties en
wat kunnen wij er vandaag de
dag mee? En hoe moet het natuurlijke bos er anno 2002 uit

KNBV

Zien,

U bent uiteraard van harte U'ltgenodigd om samen met vele
andere (bos)deskundigen een inhoudelijke en spraakmakende
bijdrage te leveren aan de discussies. Luisteren mag ook.
Het Nationale bosdebat van de
KNBV is bedoeld om de bosbouwsector, de KNBV-Ieden en
student-leden meer met elkaar in
contact te brengen en met elkaar
over diverse onderwerpen te la-

BOSBWAU.nl) en Joan de Vries
(t.p.deVries@Larenstein.nl) of bij
de KNBV website: www.knbv.nl
of fax 055-3604980 of per post
de Voorwaarts 10, 7321 BT
Apeldoorn, met vermelding van
"ik doe mee aan het Nationale
Bosdebat op 8 mei a.s., met opgave van naam, adres en tele-

foonnummer).
Wij hopen u te mogen ontmoeten
op ons eerste Nationale Bosdebat.

ten discussiëren.
Wij verzoeken u om logistieke redenen u aan te melden. Dit kan
bij: Mlchiel Houtzagers (houtzager@planet.nl), Gerard de
Baaij (mail@baaijbos.nl) Hank
Bartelink (Hank.Bartelink@BTBO.
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Organisatie van het Nationale
Bosdebat:
Michiel Houtzagers, Hank Bartelink, Joan de Vries en Gerard de
Baaij

15

