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ILVO 2020 -  Dynamisch Landeli jk Gebied

hoogstaand wetenschappelijk onderzoek over ruimtelijke 
ontwikkelingen in metropolitane gebieden in en buiten Neder-
land. Daarbij combineren ze natuurwetenschappen en 
sociale wetenschappen om zo een breed perspectief op de 
onderzochte ontwikkelingen te verkrijgen. Specifieke 
onderzoeksthema’s zijn verstedelijking en urbane netwerken, 
landschapsecologie en natuur, waterbeheer, erfgoedbeheer, 
transport, mobiliteit en infrastructuur, land development en 
land policy. Tijdens de lezing zal o.a. dieper ingegaan worden 
op onderzoeksprojecten over stadslandbouw en landschaps-
planning.

Prof. Adri van den Brink

Prof. Arnold van der Valk

Deze lezing gaat door op 21 maart 2013 om 13u30 in zaal 110.008 van de Vakgroep Geografie.
Krijgslaan 281, S8, 9000 Gent - op de eerste verdieping, gang A. Na de lezing is tijd voorzien voor vragen uit het publiek.
Bijwonen van de lezing is gratis, we vragen wel om je te registreren via mail aan sofie.claeys@ilvo.vlaanderen.be. 

Wageningen Universiteit

 onderzoek van de groep 
Land Use Planning

lezing

13u30 - 15u30

Het landschap staat centraal als studieobject in de onder-
zoeksgroep Landschapskunde (Vakgroep Geografie, UGent). 
Het lopende onderzoek focust zich in de domeinen van land-
schapsecologie en planning, landschapsperceptie en bele-
ving, dynamische en historische dimensie van landschap, 
waarbij zowel rurale, suburbane als stedelijke landschappen 
aan bod komen.

Het instituut voor Landbouw -en Visserijonderzoek (ILVO) en 
de vakgroep Geografie van UGent nodigen u met genoegen 
uit op een lezing door Prof.  Adri van den Brink en Prof. Arnold 
van der Valk over het onderzoek van de groep Land Use 
Planning van Wageningen Universiteit.

Onderzoeksgroep Landschapskunde 
(Vakgroep Geografie,  Ugent)

Prof.  Arnold van der Valk  en Prof. Adri van den Brink zijn 
beiden professor bij de groep Land Use Planning van Wage-
ningen Universiteit. De groep Land Use Planning verricht 

In het kader van ILVO2020 zijn negen onderzoeks- 
programma’s afgebakend die het toekomstig onderzoek van 
ILVO vorm geven. ‘Dynamisch landelijk gebied’ is één van 
deze programma’s en zet in op onderzoek rond de ontwikke-
ling van het platteland en de plaats van landbouw hierin. Ter 
inspiratie worden geregeld gedreven sprekers uit binnen- en 
buitenland uitgenodigd.


