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In dit blad
Zoals gebruikelijk in het
eerste nummer van een
nieuwe jaargang alle informatie over de Algemene
ledenvergadering. Dit jaar
vergaderen we in Ermelo op donderdag 17 april.
Wij hopen weer een groot aantal leden te mogen
begroeten.

Europa weer wild. Is dat een
wens of realiteit. Grote delen
van het Europese platteland
lopen leeg. Er ligt nu een ambitieus plan om die gebieden
terug te geven aan de natuur.
Noor Evertsen gaat wat dieper in op de plannen.
In onze serie BOA zijn is een
vak, een BOA die werkzaam
is bij Rijkswaterstaat. Geert
Wieggers is inspecteur mat
als taakaccent waterkwaliteit.
Dick Nijhof zocht deze oude
bekende van hem op en doet verslag.
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