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9u30   OFFICIËLE OPENING    SALON

Door Xavier BERTRAND, Voorzitter van de regionale raad Hauts-de-France 

 of Jean-Michel TACCOEN, Adviseur milieu bij de regionale raad 

 André PARFONRY, Directeur van Carah Asbl 

 Geert BRUYNSEELS, Projectleider duurzame houtverkoop van Natuur en Bos van de   

 Vlaamse overheid   

10u10   INTRODUCTIE    SALON

Het bosbeheer in Canada en de maatschappelijkt aanvaardbaarheid, delen we dezelfde problemen?

Door Mario ST-LAURENT, Directeur Communicatie bij de bosindrustrie raad van Quebec 

11u00   CONFERENTIES NAAR KEUZE  

12u30   Grensoverschrijdend BUFFET 
             PRIJSUITREIKING van de fotowedstrijd ‘Bos en Biodiversiteit’ 

SALON

Het houtmateriaal dat al duizenden jaren door 
de mens wordt gebruikt, is vandaag meer dan 
ooit een bron voor de toekomst. Het hout 
van onze bossen biedt vele voordelen op 
het gebied van constructie, energie, groene 
chemie, enz.
Door Pascal TRIBOULOT  , Directeur van 
Lorraine INP

HEMICYCLE

Nieuwe afzetmarkten worden voortdurend 
ontdekt voor houtmateriaal dat van 
onschatbare waarde is. Tegenwoordig 
worden verwerkingsresten gebruikt in 
energiehout, maar wat is de toekomst van dit 
gebruik als brandstof naar keuze?
Door Pierre MARTIN  , Voorzitter van Belgische 
Interprofessionele federatie van houtenergie

Een bondig overzicht van de actuele toestand 
en de evolutie van de biodiversiteit in het 
Vlaamse bos. De relatie tussen biodiversiteit 
en (de effecten op) houtoogst.
Door Kris VERHEYEN  , Professor Ecologie 
en Bosbeheer aan de Universiteit van Gent (BE)

Het Franse bos is altijd in staat geweest in te 
spelen op de behoeften van de samenleving 
en morgen zal het de belangrijkste natuurlijke 
hernieuwbare grondstof zijn op voorwaarde 
dat het beheer van onze bossen de vrucht 
blijft van de menselijke intelligentie.
Door Bertrand SERVOIS  , Voorzitter van 
het UCFF-Les Coopératives Forestières
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13u30   CONFERENTIES NAAR KEUZE

15u00   KOFFIEPAUZE

15u30   RONDETAFELGESPREK    SALON

Moeten we ons ontzeggen van een lokale hulpbron die tegemoet komt aan maatschappelijke 
uitdagingen in de bouw en energie? Hoe kun je het gebruikte houtmateriaal en het beheer 
van bossen beter met elkaar verbinden om dit hout te produceren? Is heterogeen en gediver-
sifieerd bos echt de oplossing voor alle problemen? Is biodiversiteit in het bos het resultaat of 
het slachtoffer van bosbeheer? 

Met Mario ST-LAURENT, Hervé LE BOULER, Pascal TRIBOULOT, Frederik VAES, Kris VERHEYEN, 
Antoine d’AMÉCOURT (Voorzitter van FRANSYLVA en CNPF) en Paul-Emmanuel HUET (Directeur 
van PEFC Frankrijk)

16u50   SLOTWOORD    SALON

De heer René COLLIN, Minister van Landbouw, Natuur, Bos, Landelijkheid, Toerisme, Erfgoed en 
afgevaardigde van Grande Région 
Mevr Barbara POMPILI, Voorzitter van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en Ruimtelijke 
Ordening in de Nationale Vergadering (onder voorbehoud vanwege parlementaire kalender) 

SALON

De maatschappelijk afspiegeling van het 
bos: waarom het rooien van bossen moeilijk 
aanvaardbaar is. Hoe moet deze weerstand 
begrepen worden om beter te communiceren 
over bosbeheer?
Door Julie MATAGNE  , Onderzoeker bij 
de Onderzoeksgroep Mediation of Knowledge 
(UCLouvain, BE)

HEMICYCLE

Communicatie als sleutelfactoren voor het 
succes van de wisselwerking tussen de 
verschillende gebruikers van het gebied.
Door Maxime LEONET  , Burgemeester 
van de gemeente Daverdisse en Corinne 
DÉMOTIER-AROQ   , Burgemeester van de 
gemeente Germaine

Het traditionele bosbeheer dat door 
het grote publiek met de vinger wordt 
gewezen, is vandaag in volle overgang om 
te beantwoorden aan de maatschappelijke 
verwachtingen, hoe daarbij te anticiperen op 
de technische gevolgen ?
Door Frederik VAES  , Directeur  van het 
departement Leefmilieu Brussel en Sylvain 
DUCROUX  , plaatsvervangend territoriaal 
Directeur van de ONF

Welke toekomst voor onze bossen ? De collectieve 
keuze van wat we willen, zal afhangen van hoe 
er te komen en dus bosbeheer. Wat de inhoud 
betreft, wil FNE op lange termijn een veerkrachtig 
bos waarvan het beheer echt multifunctioneel 
is zonder geografische functiesegregatie en 
bijdraagt aan de ecologische overgang via hout 
en op basis van biodiversiteit.
Door Hervé LE BOULER  , Verantwoordelijke 
voor bos bij France Nature Environment, 
Adviseur van de Economische, Sociale en 
Milieuraad en Vice-Voorzitter PEFC Frankrijk
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