BERICHTEN
Directie Natuur, Bos,
Landschap en Fauna
Drs, J.B. Pieters is benoemd tot directeur van de per
1 juli aanstaande te vormen directie Natuur, Bos,
Landschap en Fauna (NBLF) van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Drs. C.J. Kalden is benoemd tot plaatsvervangend directeur en
tevens tot sectorhoofd algemene zaken van dezelfde
directie. Ir. G.J.P. Jansen is benoemd tot adjunct
directeur Natuur, Bos, Landschap en Fauna en tevens tot sectorhoofd bos van de directie,
J.B. Pieters (48) is sinds I983 in dienst van het ministerie, waar hij directeur werd van de hoofddirectie
Natuurbehoud en Openluchtrecreatie. Op 1 januari
I984 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal
Landelijke Gebieden en kwaliteitszorg en sinds 1
april van datzelfde jaar is Pieters directeur van de
directie Natuur, Milieu- en Faunabeheer.
C.J, Kalden (42) trad in I982 in dienst van het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij. De
laatste functie die hij bekleedde was plaatsvervangend directeur Natuur-, Milieu- en Faunabeheer.
G.J.P. Jansen trad in I979 in dienst van het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij, waar hij
diverse functies bekleedde bij Staatsbosbeheer en
bij de directie Bos en Landschapsbouw, laatstelijk
als plaatsvervangend directeur van deze directie.

Prijsvraag
beleidsanalyse
waterbeheer
De werkgroep Beleidsanalyse van de afdeling Waterbeheer van het KIVI roept iedereen op een paper
in te zenden in het kader van de prijsvraag "Beleidsanalyse in het Waterbeheer".
De prijsvraag heeft tot doel inzicht te verschaffen in
de praktijk van de toepassingsmogelijkheden van de
beleidsanalyse voor het gebied van het integraal
waterbeheer, het waterkwanliteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. De opdracht is een werkstuk te
leveren van maximaal 20 pagina's met als onderwerp de beschrijving van de inhoud en het beleidsproces van een beleidsanalyse voor het waterbeheer. De inzendingen moeten voor 1 juni 1991
binnen zijn en zullen beoordeeld worden door een
jury onder voorzitterschap van ir. G.C. van Wijnbergen. voorzitter van het Waterschap Zuiveringsschap
Limburg Drie inzendingen zullen genomineerd wor104 den. Deze drie inzendingen worden op 27 septem•

NEDERLANDS BOSE

ber tijdens een symposium gepresenteerd door de
inzenders. Dan zal tevens de winnaar bekend gemaakt worden en zal de prijs van 3000 gulden worden overhandigd.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij de secretaris van de jury: de heer L.R. Wentholt, Bureau SAMWAT, Postbus 6067, 2600 JA Delft,
tel. 015-697409.

Bomenfonds opgericht

Tijdens een bijeenkomst in kasteel Groeneveld in
Baarn werd het Bomenfonds van de Bomenstichting
officieel in werking gesteld door staatssecretaris Gabor van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Het Bomenfonds is een bijdrageregeling voor herstelwerkzaamheden aan monumentale bomen buiten de bebouwde kom. Het betreft de oude regeling
Herstel Waardevolle Bomen van de directie Bos- en
Landschapsbouw van het ministerie, die inmiddels
geprivatiseerd is. Het ministerie leverde een belangrijke bijdrage aan dit Bomenfonds. Eigenaren of gemachtigden van bij de stichting geregistreerde monumentale bomen kunnen uit dit fonds een bijdrage
aanvragen voor kosten van herstelwerkzaamheden,
De folder "Bomenfonds" informeert nader over het
Bomenfonds zelf, over degenen die in aanmerking
komen voor een bijdrage, over de grootte van de
bijdragen en beschrijft de prodedure. Een aanvraagformulier is in de folder opgenomen. De folder is
gratis aan te vragen bij de Bomenstichting, tel. 030
-340778.
De 4-etagelinde in het Brabantse Gassel is een van
de monumentale bomen die in aanmerking komt
voor het Bomenfonds, De etages vormen het symbool voor volk, adel, geestelijkheid en goddelijkheid,
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