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‘TIJDSCHRIFT MILIEU
STAAT ALS EEN HUIS’
Na 27 jaar hoofdredacteur te zijn geweest van dit tijdschrift, vertrok Jan de Graaf
eind vorig jaar. Hij neemt met enige weemoed afscheid van zijn ‘kindje’ – maar ziet
de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Een afscheidsinterview door zijn opvolger.
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