Berichten

Persberichten ministerie van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk
Natuurbeschermingsraad

Persbericht ministerie van Landbouw en Visserij
Toeslag voor buitendijkse hakgrienden in NoordBrabant en Zuid-Holland

Bij K.B. van 30 maart 1971 zijn. te rekenen van 1
januari 1971 voor een tijdvak van drie jaren, herbenoemd tot lid van de Natuurbeschermingsraad:
dr. ir. W. G. Beeftink te Goes; dr. I. N.Th. Diepenhorst te Epe; mr. H. P. Gorter te Naarden; mr.
R. G. A. Höppener te Roermond; prof. dr. D. de
Jonge te Delft; prof. dr. J.-C. van de Kamer te Houten;
E. J. M. Kolfschoten te Leidschendam; prof. dr. J.
Lanjouw te Bilthoven; J. Oosterhuis te Diever; prof.
dr. K. H. Voous te Huizen; mr. R. A. van den Wall
Bake te Vorden; prof. dr. H. T. Waterbolk te Haren
(Gr.); drs. R. J. de Wit te Amsterdam; prof. dr. J. I. S.
Zonneveld te Zeist.
Voor het tijdvak tot en met 31 december 1973 is
benoemd tot lid van de Natuurbeschermingsraad:
prof. dr. V. Westhoff te G roes beek.
Tot voorzitter en tot ondervoorzitter van de Natuurbeschermingsraad zijn aangewezen: mr. R. G. A.
Höppener en prof. dr. J. C. van de Kamer.

Voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant gelegen
buitendijkse hakgrienden, die in de seizoenen 1968/
69 en 1969/70 zijn gehakt, zal wederom een toeslagregeling gelden, voorzover de gehakte percelen in
totaal tenminste 25 are groot zijn en aan bepaalde
andere vereisten voldoen. Slechts exploitanten van
de grienden komen voor de toeslag in aanmerking.
Eigenaren komen alleen dan voor de toeslag, waarvan de hoogte afhankelijk is van de cultuurstand
waarin de grienden verkeren, in aanmerking, indien
en voorzover zij zelf de grienden in onderhoud hebben.
Het is de laatste maal dat deze toeslagen zullen
worden verleend, omdat de behoefte aan griendhout door de verre voortschrijding van de Deltawerken sterk is verminderd.
Aanvragen voor de toeslag kunnen tot 1 mei 1971
worden ingediend bij de Voedselcommissaris in de
provincie Zuid-Holland, Laan Copes van Cattenburch 36 te 's-Gravenhage, met gebruikmaking van
de aldaar verkrijgbare aanvraagformulieren.

Cie voor de

Persbericht Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

faunabescherming

Te rekenen vanaf 1 januari 1971 zijn voor een tijdvak van drie jaren herbenoemd tot lid van de Commissie voor de Faunabescherming van de Natuurbeschermingsraad: ir. H. J. de Bruin te Wageningen;
dr. A. M. Hussón te Leiden; ir. C. H. J. Maliepaard te
Scheveningen; dr. C. W. Stortenbeker te Ede;
mr. J. O. Thate te Epse (Gld.); prof. dr. K. H. Voous te
Huizen; dr. J. Wilcke te Wageningen; J. J. Zweeres te
Zwanenburg.
Tot voorzitter van deze commissie is aangewezen
prof. dr. K. H. Voous en tot secretaris J. J. Zweeres.
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Adviesbureau Arnhem nv gevolg van vernieuwingsproces bij Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Op 1 april is Adviesbureau Arnhem nv opgericht,
een nieuwe zelfstandige dochteronderneming van
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
Dit architecten- en ingenieursbureau richt zich op
adviseren, ontwerpen en directievoering op het gebied van het fysieke milieu. De voornaamste werkterreinen zijn: stedebouw en planologie, bouwkunde,
recreatie, tuin- en landschapsarchitectuur, weg- en
waterbouwkunde, grondtechniek en milieukunde.
Het bureau zal worden geleid door ir. R. Maris.

