ventie. Tevens is de sector belast met het beleid inzake bescherming van fauna en flora en het toezicht en
de controle op de naleving van de betrokken wetgeving. Naast een hoofdafdeling Faunabeheer en Jachtaangelegenheden kent de sector de hoofdafdeling
Soortenbescherming.
Randstad Groenstructuur; minister Braks bereid investeringsprogramma 's voor vijfjaar vast te leggen
"Om de betrokkenen te laten zien, dat de Randstad
Groenstructuur voor het kabinet een uiterst serieus
project is, ben ik bereid afspraken over investeringsprogramma's voor vijf jaar vast te leggen. Dit in de eerste plaats omdat provincies en gemeenten die zekerheid naar mijn mening nodig hebben om de Randstad
Groenstructuur planologisch tijdig en goed te regelen.
Een tweede reden om afspraken voor vijf jaar vast te
leggen is, dat ik dat nodig acht voor de noodzakelijke
aankoop van gronden en de reservering van financiële

bijdragen voor bepaalde onderdelen als recreatiegebieden en staatsboswachterijen."
Deze toezegging deed minister ir. G. Braks (landbouw en visserij) op 9 mei jl. bij de start van de werkzaamheden voor de Zuid-Westelijke toegangsweg tot
het rijksrecreatiegebied "Het Twiske".
De bewindsman wees er op dat de noodzaak tot bezuinigingen op de overheidsuitgaven hem er toe hebben gedwongen ook voor het natuur- en landschapsbehoud, de openluchtrecreatie, de bosbouw en de
landinrichting concessies te doen. Liever dan steeds
opnieuw overal gelijkmatig de schaaf over de begrotingsposten te halen, heeft hij er na ruime overweging
bewust voor gekozen enige onderdelen in te krimpen
om andere, onderling sterk samenhangende onderdelen prioriteit te kunnen geven. "In de sfeer van de groene ruimte ligt deze prioriteit voor mij bij de Randstad
Groenstructuur. Ik zal mij er dan ook voor inzetten dat
er op dit beleid geen bezuinigingen zullen plaatsvinden", aldus minister Braks.

Agenda
4 september 1985 Studiedag "Water op de heide".
Stichting Studiedag Heidebeheer Ede. Inlichtingen:
08380-10096.
14 september 1985 Bomenstichting Bomendag '85
op kasteel Groeneveld te Baarn. Inlichtingen: 030331328.
18 september 1985 Ned. Bond van Boomkwekers.
Mechanisatiedag voor de boomkwekerij; op de boomkwekerij van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, Roggebotsluis.
17, 18 en 19 september 1985 PAO-cursus "Landschappelijke beplantingen in stad en landschap; beleid, bedrijf, aanleg en beheer".
27 september en 11 oktober 1985 PAO-cursus
"Verzamelen van literatuur en informatie op het gebied
van de landbouw".
26, 27 september, 25 oktober en 22 november
1985 PAO-cursus "Fenomenologie in de landbouwwetenschappen".
Inlichtingen: Bureau PAO-LH, tel. 08370-84094.
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21-29 september 1985 Week van het Landschap.
Thema "Diersporen in het landschap". Org. Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten. Inlichtingen:
03404-58546.
27 september 1985 Najaarsbijeenkomst Kon. Ned.
Bosbouw Ver. Inlichtingen volgen.
4 oktober 1985 Symposium t.g.v. 75 jaar Kon. Ned.
Bosbouw Ver. Nadere inlichtingen volgen.
7 november 1985 Lustrumbijeenkomst Nederlandse
Bodemkundige Ver. over "Moderne ontwikkelingen in
de bodemkunde". Nadere inlichtingen volgen.
22 november 1985 Studiekring Kon. Ned. Bosbouw
Vereniging. Thema: "Met bits beter bos?"

