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R ier i n k en van der K } oot over problemen met
Sphagnum samenhangend, de heer S a v e u r over bodemprofielen,
,
Er 'werden verscheidene bezoeken van binnen- en buitenlandsche onderzoekers ontvangen en een aantal bodemkundige en plantengeografische excursies gehouden.
Levend materiaal werd gezonden aan de heeren Prof.
Pull e, Prof. Lam, Dr. Th ij ss e, Prof. B a a s Be c king. Ver m e u },e n en aan de Heemschuttentoonstelling.
Adviezen werden verstrekt aan' de heeren Hei man s
en 0' r ij ver. Bibliotheek,- herbarium en instrumentarium
konden vooral door schenk,il1gen worden uitgebreid. Verdere
uitbreiding van het laatstg is dringend noodig.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 7 en 8 December 1934.

De Tweede Kamer heeft gistc~'enmiddag de behandeling van de ,begroo~
ting vaar Sociale Zaken voorgezet.
.
Mevrouw BAKKER-NORT (v.d.) komt op voor bescherming van het
natuurschoon, o.a. bij de beoordeeling van gemeentelijke uitbreidings·
plannen en streekplannen. Kan de regeering er niets tegen doen, dat vele
plattelandsgemeenten stelselloos en chaotisch bouwen. zooclat allerlei kleine
huisjes de plaats ontsieren. waar eens statige lanen en' mooIe bosscheIlj waren. Spr. noemt in dit verband Doorn en Baarn. Er zijn plattelandsgemeenten, die een onbegrijpelijke zucht hebben om stad te worden
en die uitbreidhigsplannen' maken voor een bevol\ting, twintigmaal zoo
groot als de tegenwoordige. Te Baarn dreigen nieuwe gevaren. Men wil
daar prachtige buitenplaatsen verkavelen voor woningen voor elks gading I
Spr. noemt ook Arnhem. omringd door een krans van schoone land ...
goederen. Kan er niet komen een intensieve samenwerking aller colleges.
tot bescherming van het natuurschoon. nu zooveel landgoederen aan den
koop komen?
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Algemeen Handelsblad 8 December 1934.
De Tweede Kamer heeft gistermiddag voortgezet de behandeling van
de begrooting van Sociale Zaken.
'
De Minister van Sociale Zaken, de heer 's lot e mak e r de B r u i n e
zal voor bescherming van natuurschoon zorgen, voor zoover zijn depar~
tement ermee te maken heeft. Hij zal overleg plegen over samenwerking
ten deze van Rijk en provincie en gemeenten .
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