Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Elf provinciale H.I.D.'s landinrichting aangewezen;
ir. D. Sikkel adjunct-directeur
Staatsbosbeheer
De minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardinois, heeft de volgende hoofdingenieurs-directeur
voor de Landinrichting aangewezen voor de tussen
haakjes geplaatste provinciale ambtsgebieden:
ir. L. Eelkema (Groningen); ir. J. Vlieger (Friesland);
ir. C. de Graaf (Drente); ir. D. van der Zaken
(Overijssel); ir. A. J. Grandjean (Gelderland);
ir. J. L. F. Overbeek (Utrecht); ir. L. Appelman (NoordHolland); ir. H. G. Kuipéri (Zuid-Holland);
ir. i. D. Sepers (Zeeland); ir. C. P. Lambregts (NoordBrabant); ir. J. F. A. Molenaars (Limburg).
De nieuwe functionarissen zullen - zoals eerder
aangekondigd - binnen het bestel van het directoraat'
generaal voor de Landinrichting en de Visserijen met
de leiding zijn belast over alle provinciale ambtenaren
van het Staatsbosbeheer, de Cultuurtechnische
Dienst, de directie van de Visserijen en de directie
Faunabeheer.
De nieuw benoemde functionarissen zijn tot nog toe
werkzaam bij de centrale directie van het Staatsbosbeheer, respectievelijk als provinciaal H.I.D. van
deze dienst dan wel van de Cultuurtechnische Dienst
De overige huidige H.I.D.'s van de Cultuurtechnische
Dienst en van het Staatsbosbeheer zullen met andere
taken worden belast.
De datum van ingang van alle benoemingen is op
1 januari 1972 gesteld, behoudens voor de provincie
Noord-Holland, waar ir. F. Bontekoe tot 1 maart 1972
- datum van zijn pensionering - met de waarneming
belast is.
Tenslotte is de benoeming per 1 januari 1972 te verwachten van het hoofd van de Stafafdeling Bosbouw,
ir. D. Sikkel, tot adjunct-directeur bij het Staatsbosbeheer te Utrecht.

Publikatie verkrijgbaar bij de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging
De volgende publikaties zijn te verkrijgen door het
gireren van de hierna vermelde bedragen, verhoogd
met f / ,00 porto- en administratiekosten voor elke
zending, op de postrekening van de penningmeester
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging,
kantoor Arnhem, nr. 90 84 88, met vermelding van het
294

verlangde, waarbij kan worden volstaan met de aanduiding van het tussen aanhalingstekens gestelde.
"Documentat/e eerste 30 jaargangen" van het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift (gerubriceerd
en volgens schrijvers)
"Opbrengsttabe//eri voor de groveden" in Nederland; 1950
"Nederlandse bosinsecten", determinatietabel
volgens beschadigingen e.d.; bestrijdingsmogelijkheden; 1950
"A. J. van Schermbeek" en zijn werk in het
vroegere rentambt Breda (gedeeltelijke bosgeschiedenis van de Baronie van Breda); 1953
"De Japanse lariks" (publikatie Studiekring);
1954
"De Veredeling in de bosbouw" in Nederland
(publikatie Studiekring); 1957
"Doug/asc/agen" (publikatie Studiekring); 1958
"Het reeënvraagstuk"; 1960
"Minutentabelien 1960" voor het vellingswerk
van groveden en Japanse lariks
"Minufenfabe//en 1962" voor het vellingswerk
van douglas
"Minutentabellen f964" voor het vellingswerk
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse
den en fijnspar
"Niederiande", speciaal nummer van het Allgemeine Forstzeitschrift (over de bosbouw in
Nederland); 1969
"Bosbouw In Nederland", geïllustreerd oriënterend overzicht; 1970
"Forestry in the Netherlands"; 1970
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* Voor bestelling van meerdere exemplaren van Bosbouw
in Nederland gelden de volgende prijzen:
prijs per stuk bij afname van 25 tot 100 stuks ƒ 2,75
prijs per stuk bij afname van 100 tot 250 stuks ƒ 2,50
prijs per stuk bij afname van 250 en meer stuks ƒ 2.—

Voorts verkrijgbaar:
"Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in
Nederland". Met van ringband- (multo-) perforatie
voorziene bijlagen, waaronder opbrengsttabellen
der voornaamste Nederlandse produktiehoutsoorten.
Bestellen door overschrijving van ƒ6,00 op de postrekening van de "Secretaris Commissie Candidaat
Houtvesters", kantoor Wageningen, nr. 90 41 61, onder vermelding van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar door overschrijving van ƒ 1,50 op deze postrekening, onder vermelding van "Opbrengsttabellen".
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l O de rijksoverheid vraagt
voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

t.b.v, de afdeling Planning vart de Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
t e c h n i s c h

a m b t e n a a r

vflC. nr . w m i u u

Taak: opstelten van werkplannen, kostencalculaties en arbeidsbegrotingen t.b.v. de aanleg
en het onderhoud van beplantings- en recreatie-objecten.
Vereist: diploma Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School of een hiermee
vergelijkbare opleiding. Ervaring met budgettering en andere beheerstechnieken strekt
tot aanbeveling.
Standplaats: Kampen, t.z.t. Lelystad.
Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f1798,- per maand.
Een eengezinswoning te Lelystad, voorzien van centrale verwarming, kan beschikbaar
worden gesteld.

voor hei Ministerie van Verkeer en Waterstaat
t.b.v. de afdeling Beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
t e c h n i s c h

a m b t e n a a r

vac. nr . i - ^ i ^

Taak: het ontwerpen van structuur- en inrichtingsplannen met een landschappelijke en
recreatieve inhoud.
Vereist: diploma HTO-A Boskoop of een daarmee vergelijkbare opleiding.
Standplaats: Lelystad.
Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f1531,- per maand.
Een eengezinshuis te Lelystad, voorzien van centrale verwarming, kan beschikbaar
worden gesteld.

Schriftelijke sollicitaties onder het bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer (in
linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature een afzonderlijke brief)
zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage.

AOW-premie voor Rijksrekening« De salarissen zijn exclusief 6|/2% vakantieuitkering
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