Bos en Mens
Programma bos-, hout- en recreatiedagen 1967
Zoals reeds werd aangekondigd in het januari-nummer, worden dus, georganiseerd door het Bosschap, op 1, 2 en 3 juni aanstaande in het park Berg
en Bos te Apeldoorn de nationale bos-, hout- en recreatiedagen 1967 gehouden, onder de naam „Bos en Mens". Het terrein is opengesteld van
's morgens 9.00 uur tot 's avonds 18.00 uur.
Programma
1. Tentoonstellingen en technische demonstraties 1, 2 en 3 juni.
De kern van de manifestatie bestaat uit een aantal tentoonstellingen en
technische demonstraties.
Binnententoonstelling. Hieraan nemen organisaties en instellingen deel die
werkzaam zijn in de sectoren bosbouw, planologie, natuurbehoud en recreatie.
Houttentoonstelling. Toepassingen van inlands hout in de waterbouw, de
agrarische, de recreatieve en de industriële sector. Een zomerhuisje van
inlands hout kan worden bezichtigd.
Technische demonstraties en commerciële tentoonstelling. In een aantal objecten en stands worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de
bosaanleg, bosverzorging, houtoogst en transport gedemonstreerd en getoond.
De genoemde evenementen zijn op 1, 2 en 3 juni gedurende de hele dag te
bezichtigen; de technische demonstraties en de commerciële tentoonstelling
zijn op 3 juni ten dele toegankelijk.
2. Congressen, 1 en 2 juni.
1 juni. Het congres op 1 juni is gewijd aan „bos en hout" en draagt als
titel „samenwerking in de bosbouw".
Deze congresdag zal onder leiding staan van de voorzitter van het Bosschap: jhr mr D. A. W. van Tets van Goudriaan; 's morgens spreekt de heer
K. E. önnesjö uit Zweden, directeur van de Zweedse vereniging van boseigenaren, over de ervaringen die men daar heeft opgedaan bij de samenwerking in de bosbouw.
's Middags vindt een forum plaats onder voorzitterschap van dr J. van
Soest, directeur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Op dit forum zullen korte preadviezen worden uitgebracht door ir
M. Bol van het Bosbouwproefstation, ir A. G. Gerritsen van het Staatsbosbeheer en van het Bureau Inlands Hout, ir G. Memelink van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij en C. W. J. Baron de Weichs de Wenne
van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.
2 juni. De tweede congresdag is gewijd aan „bos en recreatie" en zal
worden geopend door ir A. Stoffels, algemeen directeur van het Staatsbosbeheer.

208
*s Morgens zullen spreken: ir C. Staf, president-directeur van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij over „het bos in de Nederlandse samenleving" en de heer D. Bouman, directeur van de Dienst Landelijke Eigendommen van de gemeente Apeldoorn en voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke Plantsoenendiensten over „Gemeenten en de recreatie".
's Middags zal een forum plaatsvinden over „het belang van de Nederlandse
bossen", onder voorzitterschap van ir G Staf, Leden van het forum zijn
o.a.: de heer D. Bouman, ir M. van Daalen (Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren), ir C. A. Kuysten (A.N.W.B.), prof. dr F. M. Maas (Rijksplanologische Dienst), ir D. Sikkel (Staatsbosbeheer).
3. Jeugddag, 1 juni
Ongeveer 1500 schoolkinderen van alle zesde klassen van de lagere scholen
in de Gemeente Apeldoorn zullen, samen met de winnende klassen van de
jeugdwedstrijden op de voorafgaande regionale dagen, deelnemen aan een
boswandeling met quiz en wedstrijden. Voorts zullen zij de tentoonstellingen
en de technische demonstraties bezoeken.
4. Bosarbeidswedstrijden, 2 juni
De winnaars van de voorafgaande regionale dagen zullen 's middags kampen om de nationale kampioenschappen in twee wedstrijden:
wedstrijd met handgereedschap; opsnoeien; vellen, snoeien, schillen; planten;
inhoud schatten; doorhakken van een stamstuk.
wedstrijd met motorzaag: vellen, snoeien, schillen; korten in standaardlengte;
schijven zagen van liggend en staand stamstuk; poort zagen in hekwerk.
5. A.N.W.B. Landgoedkampen, 1 en 2 juni, voornamelijk 3 juni
De landgoedkampdeelnemers van de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B.
zullen hun tenten opslaan op de bosweide van Berg en Bos. Belangstellenden
in deze kampen kunnen ter plaatse van de kampeerders praktijkervaringen
horen.
Op 3 juni is er voor de landgoedkampers een speciaal programma met
demonstraties van het gebruik van bosbouwgereedschappen, instructieve films
en lezingen over „veilig werken" en „de problematiek van de particuliere
landgoedbezitter".
De toegangsprijs voor het terrein van Berg en Bos is ƒ 2,50 per persoon
per dag, te voldoen aan de ingang. Bezoekers ontvangen het officiële programma dat tevens bewijs van toegang is.
Deelname aan de congressen is slechts mogelijk door storting van ƒ 5 per
congresdag op giro 6792 van het Bosschap, 's-Gravenhage onder vermelding
van de naam van de congresdagen) waaraan men wil deelnemen. Voor dit
bedrag heeft men tevens vrije toegang tot het terrein van Berg en Bos met
de elders vermelde evenementen. Inschrijving geschiedt in verband met beperkte plaatsruimte in de congreshal van Berg en Bos, in volgorde van binnen-
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komst. Deelnemers ontvangen na inschrijving een bewijs van deelname, alsmede het officiële programma. Op het terrein kan men aan een gemeenschappelijke Gelderse koffietafel deelnemen, doch alleen door storting van ƒ 5, op
giro 6792 van het Bosschap, 's-Gravenhage onder vermelding van het doel
der betaling, waarna een lunchbon wordt toegezonden.
Het Bosschap heeft de organisatie van „Bos en Mens" opgedragen aan
de Commissie Bos-, Hout- en Recreatiedagen. De met het Bosschap samenwerkende instanties zijn: Algemene Vereniging Inlands Hout, Bosbouw
Praktijk Onderwijs, Bosbouwproefstation, Bosbouwtechnischeschool, Gemeente Apeldoorn, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B., Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren, Staatsbosbeheer. Vakorganisaties: Agrarische Bed rijfsbonden,
Ambtenarenbonden, Meubel- en Houtbedrijfsbonden.

NED. BOSBOUW

VERENIGING

Naar Bos en Mens!
De 41ste voorjaarsbijeenkomst en -vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging is vastgesteld op donderdag 1 juni 1967 en zal
worden gehouden in het kader van de „Bos en Mens"-manifestatie te Apeldoorn. Overleg met het organisatie-comité heeft er toe geleid, dat voor de
leden van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, die de eerste
dag aanwezig zijn, speciale rondleidingen onder deskundige leiding langs de
demonstraties en de tentoonstelling zullen worden georganiseerd.
Het ligt in de bedoeling dat de leden van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging naar keuze het gehele congres met lezing, praeadviezen
en forumdiskussie normaal kunnen bijwonen, dan wel in de plaats van een
gedeelte van het congres de genoemde rondleiding kunnen meemaken.
Voorts zal tijdens de middagpauze op het terrein de lunch kunnen worden
gebruikt, waarbij voor de leden van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging tezamen plaats zal worden gereserveerd.
Aan het eind van de middag vindt dan te Apeldoorn of nabije omgeving
voor de leden Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging aperitief en
diner plaats, waarna des avonds de algemene ledenvergadering zal worden
gehouden. In deze ledenvergadering zal onder meer een eerste oriënterende
bespreking plaats hebben van het ontwerp van de herziene statuten. Degenen,
die voornemens zijn deze dag aldus mee te maken, kunnen zich voor toegangskaart en lunch op de normale wijze opgeven, door storting van ƒ 5
(exclusief lunch) of ƒ 10 (inclusief lunch) op giro 6792 van het Bosschap te
's-Gravenhage, met vermelding „Bos en Hout". Met betrekking tot het diner
volgt t.z.t. de gebruikelijke konvokatie met aanmeldingsmogelijkheid.
Voor het bestuur,
Ir A. A. C. van Leeuwen,
sekretaris.

