Nieuwe behuizing voor Bosbouwpraktijkschool

De Bosbouwpraktijkschool die momenteel is ondergebracht in een barakkencomplex in Park Sonsbeek
te Arnhem, zal medio 1970 dit iaar haar definitieve
behuizing in deze gemeente kunnen betrekken.
De nieuwe school is gelegen in de bossen aan de
Koningsweg en wordt gebouwd door de Arnhemse
aannemer van Amerongen, volgens een ontwerp van

het Architectenbureau Nap en van Eden, eveneens te
Arnhem.
Dankzij een vergrote capaciteit, een moderne outil-

voor enkele tientallen jaren hun specialistische kennis
bUna uitsluitend ontleenden aan de praktische ervaring van vroegere generaties bosbouwers.
De ontstane achterstand in moderne vakkennis op

het gebied van beheer, leiding geven en het werken
met technische hulpmiddelen wordt snel ingehaald.
De Bosbouwpraktljkschool speelt daarbij een belangrljke rol. Zij bestaat sedert 1952, toen door de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij een
bedrijfsopleiding voor rationalisatie in de bosbouw
werd opgezet. Daarop werd voortgebouwd door de
Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs te Arnhem die

lage en een gunstige ligging zal deze nieuwe huis-

in 1955 door grote werkgevers in het bosbeheer,

vesting zowel kwalitatief als kwantitatief stimulerend
kunnen werken op de verdere uitbouw van het bos-

zoals Staatsbosbeheer en Heldemaatschappij, in sa-

bouwpraktijkonderwijs In Nederland.

Ruim 12.000 boseigenaren
Voor wat zijn recreatieve aspecten betreft, wordt
het Nederlandse landschap voor een groot deel beo
paald door aanleg en onderhoud van de bezittingen
van de 12.650 boseigenaren die ons land rijk is. Dagelljks geeft dit werk aan 3.500 Nederlanders die tot

menwerking met boseigenaren en werknemersorganisaties in het leven werd geroepen.

Op school worden cursussen voor leidinggevend personeel, werknemers, leerlingen en studenten georganiseerd. Verder kunnen bedrijven en scholen korte
regionale cursussen over bepaalde onderwerpen

aanvragen. Sedert 1952 hebben ruim 5.000 personen
aan de diverse cursussen deelgenomen.

De Bosbouwpraktükschool zoals deze aan de Koningsweg in Arnhem medio 1970 haar definitieve behuizing zal krijgen.
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