Instituut voor Bodemvruchtbaarheid verhuisd
Op 14 oktober 1968 opende Zijne Excellentie de Minister van Landbouw
en Visserij het nieuwe gebouw van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Haren. Daardoor kwam een eind aan een verspreide huisvesting in drie gebouwen in de stad Groningen. Personeel en directeur van het instituut hadden
hun -vreugde over deze verbetering niet onder stoelen en banken gestoken
hetgeen zij demonstreerden door aan deze opening een feestelijk karakter te
geven. In de grote zaal, waar honderden genodigden reeds voor de opening
zaten te wachten speelde een van onze klassieke orgels, "De Ambier" vrolijke
muziek.
De directeur van de Rijksgebouwendienst droeg het gebouw over aan
het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Enkele sprekers, waaronder de burgemeester van Haren en de architect
van het gebouw gaven uiting aan hun voldoening met dit bouwwerk.
Daarna hield Minister Lardinois ecn speech, waarin hij behalve een grondtoon waarmee hij zijn bezorgdheid over het landbouwkundig onderzoek in
Nederland vertolkte een heldere boventoon liet klinken die hoop gaf op een
betere toekomst voor de agmrische arbeidssector.

Met forse armzwaaien strooide hij vervolgens kunstmest op enkele gigantische planten die groeiden op het podium. Daarboven prijkte een afbeelding
van de drie oude gebouwen. Als bij toverslag ontloken onder 's ministers
handen uit deze planten drie Groningse jongelui van beiderlei kunne, die met
een handomdraai een afbeelding van h~F nieuwe instituut uit de oude vormden. Dit amusante moment droeg een k'árákter dat vrolijk afstak tegen de wat
zware kost die het publiek tot op dat moment te verteren had gekregen.
Ten slalte hield de direkteur dr C. M. J. Sluysmans een voordracht met
lichtbeelden waarin hij op geestige wijze alle wetenswaardigheden van het
instituut illustreerde.
Met een rondgang werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de
zeer moderne laboratoria, kassencomplf,'\en en verdere uitrusting te bewonderen.
,.'
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Het gebouw is een geweldige verbetering ten opzichte van de oude situatie.
De noordelijke provincies mogen zich gelukkig prijzen dat ze dit oude instituut (anno 1890), dat reeds enkele nieuwe landbouwinstituten heeft afgesplitst, mochten behouden. Het nieuwe gebouw geeft de zekerheid dat dit zo
zal blijven. Gaarne wensen wij op deze plaats de directie en medewerkers Van
harte geluk met deze nieuw verworven werkplaats voor de landbouwwetenschap.
J. F. Wolterson.

Aan onze leden, abonnees en donateurs
Een groot deel van lidmaatschaps- en abonnementsgelden, alsmede
donateursbijdragen, verschuldigd op 1 januari 1968 voor het jaar 1968 is
thans nog niet voldaan.
Door achterstalligheid in betaling bezorgt U Uw Vereniging c.q. Uw Tijdschrift grote moeilijkheden.
Op U allen, die de verschuldigde gelden voor 1968 nog niet betaalden, doe
ik daarom een dringend beroep dit thans zonder uitstel te doen. De bedragen
en het gironummer vindt U aan de binnenzijde van het omslag.
De penningmeester.
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