Berichten

Persbericht Houtvoorlichtingsinstituut

Persbericht Natuurbeschermings-Persdienst

Houtdag 1969 over: nieuwe houtmaten, bewoner en
woningindefing, Zaanse Schans

Werkgroep gaat Rotterdams Plan 2000+

Vrijdag 24 oktober vindt in het nieuwe congresgebouw te Den Haag de Houtdag 1969 plaats. Dit
jaarlijkse congres van het Houtvoorlichtingsinstituut
zal ook nu weer op 15 a 1700 deelnemers uit de
Nederlandse bouwwereld mogen rekenen.
De Houtdag 1969 zal worden geopend met een lezing van ir. P. Vermeyden (TH-Delft) 0 V e r „Hout in
de nieuwe TGB".*)
Ir. E. J. Heidema (directeur HVI) behandelt daarna
de gewijzigde situatie als gevolg van de invoering
van nieuwe zachthoutmaten per medio 1970.
Ir. A. Volbeda (onder-directeur St. Ratiobouw) sluit
hierbij aan met een voordracht over de rationele
toepassing van de nieuwe maten voor onder meer
vloer- en dakconstructies.
Aan het eind van de ochtend wordt de Zilveren
Houtzaagmolenprijs uitgereikt aan degene die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van een verantwoord gebruik van hout.
Het middagprogramma van het congres begint met
een lezing van dr. ir. H. Priemus over de bewoner
en de mogelijkheden van de vrije(re) woningindeling.
Tegenover dit eigentijdse en zeker ook voor de toekomst van het wonen belangrijke onderwerp staan
vervolgens voordrachten over de Zaanse Schans.
Restauratie-deskundigen hebben onder Zaandijk een
stukje karakteristiek houtarchitectuur van eeuwen
her laten herleven. Hoe dit financieel-organisatorisch mogelijk werd en hoe de technische reconstructie plaatsvond hoort men op de Houtdag 1969.
Zoals gebruikelijk wordt aan het eind van de Houtdag een (dia)overzicht gegeven van de nieuwste
houttoepassingen in Nederland.
* ) Technische grondslagen voor Bouwvoorschriften.
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"doorlichten"

Een werkgroep van deskundigen op het gebied van
ruimtelijke ordening, milieubeheer, economie en
werkgelegenheid is begonnen met het ..doorlichten"
van>.bet Rotterdams Plan 2000+. De Werkgroep
milieu ^Zuidwest-Nederland is ingesteld door de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming - waarin ruim honderd organisaties samenwerken - en een dezer dagen geïnstalleerd door
haar voorzitter jhr. mr. M. van der Goes van Naters.
Blijkens het hoofdartikel in een zojuist verschenen
aflevering van het tijdschrijft Natuur en Landschap
staat de Contact-Commissie zeer kritisch tegenover
het Plan 2000+, dat getuigt van een eenzijdige benadering, die bovendien uitgaat van aanvechtbare uitgangspunten. De werkgroep wil trachten deze uitgangspunten in hun juiste proporties te groeperen en
op grond hiervan voorstellen te doen voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest-Nederland waarbij zowel aan de belangen van economische
groei en werkgelegenheid als aan dat van een gezond leefmilieu recht wordt gedaan.
De Werkgroep milieu Zuidwest-Nederland staat onder voorzitterschap van prof. dr. J. W. Tesch. Leden
zijn dr. M. J. Adriani, drs. J. A. Bourdrez, prof. dr.
D. A. van Dorp, dr. J. G. ten Houten, prof. dr. ir. F. M.
Maas, drs. J. F. van Netten, prof. ir. H. Pouderoyen,
ir. N. P. H. J. Roorda van Eysinga, mr. H. Versloot,
drs. H. van der Weijde; secretaris is de heer P. Nijhoff, secretaris van de Contact-Commissie.

