Bos-, hout- en recreatiedagen 1967
Onder de naam „Bos en Mens" — met als nadere aanduiding „Bos-, hout-en recreatiedagen 1967" •— zal op 1, 2 en 3 juni 1967 — donderdag, vrijdag en zaterdag •— op liet
terrein „Berg en Bos" te Apeldoorn wederom, evenals in 1960, een manifestatie plaatsvinden gewijd aan het bos in de meest ruime zin.
„Bos en Mens" wordt georganiseerd door het Bosschap in samenwerking met de
navolgende organisaties cn instellingen: de Algeanene Vereniging Inlands Hout; de
Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs; het Bosbouwproefstation; de Bosbouwtechnischeschool; dc Gemeente Apeldoorn; de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij; de
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB, de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren; het Staatsbosbeheer; de Agrarische Bedrijfsbonden; de Ambtenarenbonden
en de Meubel- en Houtbedrijfsbonden.
Het ligt in de bedoeling op de eerste twee dagen een congres te doen plaatsvinden.
Op 1 juni is dit gewijd aan het onderwerp Bos en Hout, op 2 juni aan Bos en Recreatie.
Op beide congresdagen zal er na inleidingen door deskundigen gelegenheid zijn tot
uitvoerige discussie.
De programma's van deze dagen zijn zodanig ingedeeld dat er tevens gelegenheid
is kennis te nemen van hetgeen op het buitenterrein geschiedt. Hier wordt namelijk een
tentoonstelling ingericht •— gedeeltelijk in een tent, gedeeltelijk ook in de open lucht —
en er vinden technische demonstraties plaats en wedstrijden voor bosarbeiders. Bovendien
wordt gedacht aan een programma voor de jeugd. Op 3 juni zal de tentoonstelling
geopend zijn; ook wordt een beperkt aantal demonstraties gegeven.
De deelnemers aan dc wedstrijden voor bosarbeiders worden geselecteerd op regionale
dagen, op 28 april en 5, 12 en 20 mei resp. nabij Bilthoven (Stichting Het Utrechts
Landschap, Ridderoordse bos), Goor (landgoed Monte Bello), Valkenswaard (boswachterij Leende) en Frederiksoord (Stichting Maatschappij van Weldadigheid). Behalve
vóórwedstrijden vinden op de regionale dagen nog andere bosevenementen plaats; cr
zal belangstelling worden gevraagd voor bosarbeidsscholing, veiligheid, bosbrandweer
en inlands hout. Voor de jeugd wordt een natuurwandeling gehouden.
De voorbereiding van „Bos en Mens" is uiteraard nog niet geheel voltooid. Er wordt
naar gestreefd zowel de bezoekers van de gehele manifestatie als hen, die een of beide
congressen bijwonen een aantrekkelijk programma te bieden. Er zal aandacht worden
geschonken aan de betekenis van het bos voor de ruimtelijke ordening, de recreatie, het
natuurbehoud en de houtproduktie.
In hoofdlijnen is het programma als volgt opgesteld;
1 juni: congres gewijd aan samenwerking in de bosbouw; tentoonstelling; technische
demonstraties; jeugddag
2 juni: congres gewijd aan het belang van de Nederlandse bossen; tentoonstelling;
technische demonstraties; bosarbeidswedstrijden
3 juni: tentoonstelling, beperkt aantal demonstraties.

