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Inhoud 

• Situering 
• Voortraject 
• Clusters en kennisvragen 
• Sprekers 
• Interactie met jullie 



Situering 

• Afstemming verwachtingen 
beleid/maatschappij en wetenschappelijke 
uitdagingen 

• Eerder 
– Groencongressen (Van Miegroet et al. 1974) 
– Vlaams impulsprogramma natuurontwikkeling – 

VLINA (Bogaert et al. 1992) 
– Kennis voor beleid natuurlijk: stroomlijning van 

het wetenschappelijk natuuronderzoek in 
Vlaanderen – SWON (Wiering et al. 2001) 



Situering 

• Opnieuw tijd om de oefening te doen 
– Inventarisatie van bestaande 

onderzoeksprogramma’s (aanbodzijde) 
– Kaderen van de wetenschappelijk stand van zaken 

in een (inter)nationale context 
– Formuleren van onderzoeksthema’s (vraagzijde) 
– Koppeling aanbodzijde en vraagzijde 

 



Voortraject 

• Inventarisatie van bestaande 
onderzoeksprogramma’s volgens de IUFRO-
indeling (International Union of Forest 
Research Organisations) 
– Bossen voor mensen 
– Bossen en klimaatverandering 
– Bosproducten 
– Bossen en biodiversiteit 
– Bossen en bodem & water 

 



Voortraject 

• Belangrijke speerpunten hierbij zijn: 
– Multifunctionele (triple-p, people-planet-profit) 

benadering van het beleid/beheer en dus 
onderzoek 

– Aandacht voor een regelmatige/verstaanbare 
doorstroming van onderzoeksresultaten naar 
belanghebbenden 



Voortraject 

• Inventaris van het huidig onderzoek (INBO et 
al. 2017) 

• Wetenschappelijk stand van zaken in een 
internationale context (Muys et al. 2011) 

• Verwachtingen van het beleid (ANB) 
• Verwachtingen van de maatschappij 

(Bosforum & MINAraad – PWC Bos) 



Voortraject 
• Drie workshops (19/jan, 23/feb, 16/maa) 
• Vertegenwoordigers van beleid, maatschappij en 

wetenschap 
– Moderatie: 

• Mark Hongenaert, Ilse Simoens, Sandra Van Waeyenberge 
– Wetenschap: 

• Reinhart Ceulemans, Bruno De Vos, Gerald Louette, Marijke 
Steenackers, Joris Van Acker, Beatrijs Van der Aa, Ann Van Herzele, 
Kristine Vander Mijnsbrugge, Kris Vandekerkhove, Kris Verheyen 

– Beleid: 
• Carl De Schepper, Joris Janssens, Vincent Kint 

– Maatschappij: 
• Dries Claes, Maurits de Groot, Bert De Somviele, Anke Geeraerts, 

Kathleen Quick, Hans Scheirlinck, Jan Seynaeve, Bert Wierbos 
 



Clusters en kennisvragen 

• Resultaten 



Sprekers 

• Per IUFRO thema een koppeling tussen 
clusters en huidige stand van zaken onderzoek 

• Blik vanuit het beleid en vanuit het 
maatschappelijk middenveld 
 



Interactie met jullie 

• Bundel bij aankomst 
– Persoonlijke notities 

• Namiddag in groepjes van 4 personen 
– 6 voorkeur-clusters argumenteren 

• Hoe nu verder? 
• Proceedings 

– https://www.inbo.be/nl/bossymposium-2017 

 

https://www.inbo.be/nl/bossymposium-2017
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