Berichten

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Landbouwbegroting 1975: Landschap en bos gebaat
bij meerjarenplan
In overleg met de Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk wordt een herziening voorbereid van de z.g. bosbijdrageregelingen voor de Instandhouding en openstelling,
waarbij ook de aanbevelingen in het rapport van het
Bosschap ter zake van de verbetering van het bosbeheer in de overwegingen zullen worden betrokken. Bevorderd zal worden, dat in het kader
van bestaande of nog te ontwikkelen structuur-,
bestemmings- en/of landinrichtingsplannen ruimte
wordt geboden voor uitbreiding van het bosareaal.
Dit deelt de minister van landbouw en visserij,
mr. A. van der Stee, mede in de op bosbouw,
landschapsbouw en natuurbeheer betrekking hebben
de paragrafen van de Memorie van Toelichting op
de begroting 1975 van zijn departement.
Op korte termijn is het beleid uiteraard toegespitst
op verder herstel en op herinrichting van de door
de stormen getroffen bossen.
De voorlichting zal worden geïntensiveerd en meer
worden gericht op deskundig beheer, op de afzetmogelijkheden van de verschillende houtsoorten en op
de mogelijkheden van samenwerkingsverbanden
bij de houtafzet.
Niet alleen ten behoeve van de landinrichting, maar
ook van de bosbouw zelf is de opstelling van het
in de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening aangekondigde meerjarenplan een belangrijk beleidsvoornemen. In dit meerjarenplan zal een visie op
de instandhouding en uitbreiding van het bosareaal
in zijn verschillende functies worden ontwikkeld.
Daarbij zullen ook de rapporten van de Verenigde
Nederlandse Papierfabrikanten en van het Bosschap
aan een nadere waardebeoordeling worden onderworpen.
De kenmerken van de bosbouw brengen mee, dat
daarin doorgaans slechts een geringe rentabiliteit
kan worden bereikt.
Tegenover de lasten, die in bedrijfseconomische
zin aan de bosbouw moeten worden toegerekend
(en waarbij de ontwikkeling van de loonfactor in de

laatste decennia een steeds grotere rol speelt) staat
in het algemeen slechts de opbrengst van het hout.
De houtopbrengst wordt pas na lange tijd verkregen,
vooral omdat de groeiplaats van ons bos overwegend op de armere gronden wordt gevonden.
De sociaal-culturele functies kunnen - met uitzondering van de recreatieve - niet tot het rendement
in bedrijfseconomische zin bijdragen.
De boseigenaar zal daarom streven naar een zo
efficiënt mogelijk beheer. De overheid tracht de particuliere boseigenaar daarbij behulpzaam te zijn.
Naast onderzoek en voorlichting wordt de boseigenaren directe financiële steun geboden in de kosten
van nieuwe bebossingen en van herbebossingen en
door middel van de z.g. openstellings- en instandhoudingsbijdragen. Gelet op de behoefte aan grond
voor uiteenlopende doeleinden zowel uit een oogpunt van verdeling van de ruimte als uit financieel
oogpunt moet bij voorbaat uitgesloten worden geacht een uitbreiding van het bosareaal dan wel van
de houtproduktie in een orde van grootte als in de
rapporten van het Bosschap en van de Papierindustrie wordt bepleit. Voor het verkrijgen van
een meer continu aanbod van hout is het tot stand
komen van een goede samenwerking tussen de boseigenaren onderling van groot belang. Hierdoor
wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat zij gezamenlijk
afspreken in hoeverre zij hun produktie zullen richten
op vezelhout, langhout of rondhout, zodat gezamenlijk
een bepaald kwantum kan worden aangeboden.
Op de markt kunnen zij dan ook een sterkere
positie innemen.
Ter verhoging van de houtproduktie per oppervlakteeenheid zal aan het veredelingsonderzoek voorrang
worden verleend; niet alleen om de gezondheidstoestand van ons bosbestand te verbeteren, maar
vooral om de groeikracht van de boomsoorten te
vergroten.
Er zijn veel nieuwe aspecten waarover een goede
technische voorlichting aan de beheerders van bossen en aan de houthandel noodzakelijk is. Zij houden onder meer verband met de noodzaak een rationeel beheer te voeren, waarbij met name nieuwe
methoden met betrekking tot de mechanisatie en
de bestrijding van ziekten en plagen bijzondere
aandacht vragen.
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Buiten ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden voert thans de Stichting Beheer Landbouwgronden onderhandelingen tot aankoop van een
aantal grotere objecten, die naar verwachting in
het komende begrotingsjaar zullen worden afgerond. In ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden wordt een deel van de aangekochte gronden
beplant, terwijl ook bosjes en natuurterreinen voor
behoud worden aangekocht. In de komende jaren
zal op die wijze gemiddeld 600 ha per jaar aan het
bezit van het Staatsbosbeheer worden toegevoegd.
Ondanks de sterke uitbreiding van de voor agrarische produktie bestemde oppervlakte sedert het
begin van deze eeuw zijn vele gebieden nog altijd
gekenmerkt door een afwisselend landschapsbeeld. Bij een eventuele herinrichting van deze gebieden zal aan het behoud van het landschapskarakter
alle aandacht worden geschonken en zullen grondverwerving en beheersmaatregelen op een duurzaam behoud zijn gericht.
In het dichtbevolkte westen is op verscheidene
plaatsen verbetering en vernieuwing van de landschappelijke kwaliteit nodig teneinde beter aan de
niet-agrarische behoeften ten aanzien van milieu
en ontspanning bij te kunnen dragen. Aan landschapsbouw, zowel binnen als buiten het kader van
landinrichtingswerken, wordt dan ook in toenemende
mate aandacht geschonken.
Het natuurbeheer omvat enerzijds de bescherming
van karakteristieke soorten planten en dieren in
natuurgebieden, anderzijds het tegengaan van milieuverstorende maatregelen bij de exploitatie en het
onderhoud van de cultuurlandschappen. Gelukkig
gaat deze toenemende recreatiedruk gepaard met
een groeiende belangstelling voor de kennis van
onze wilde flora en fauna.
Ruilverkavelingen, dijkverzwaringen, wegenaanleg
en ontwatering, vormen ingrijpende veranderingen In
ons buitengebied. Het Staatsbosbeheer tracht dezo
plannen op landschappelijk verantwoorde wijze te
begeleiden. Het verlies van natuurwetenschappelijke
waarden is hierbij echter niet altijd te vermijden.
Bij het ontwerpen van landschapsplannen kan in
toenemende mate aandacht worden geschonken
aan het maken van nieuwe natuurgebieden. Een
belangrijk perspectief voor het natuurbehoud is
gelegen in het vooroverleg omtrent het ontwerp
van de Landinrichtingswet en toekomstige landinrichtingsprojecten.
Aangezien het goed beplante boerenerf van oudsher één van de kenmerken vormt van het Nederlandse landschap, ligt het in het voornemen deze
vorm van landschapsverzorging met kracht te bevorderen. Ook het voortbestaan en een doeltreffend
beheer van verschillende historisch belangrijke
parken van kastelen en buitenplaatsen vergt thans
bijzondere aandacht. Zij vormen eveneens een belangrijke factor in het landschap.
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Landinrichting en openluchtrecreatie
In Spaarnewoude, Midden-Delfland, het Grevelingenbekken, en bij de herinrichting van OostGroningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën
neemt de functie van de openluchtrecreatie een
centrale of belangrijke plaats in.
Op de bestaande recreatie-terreinen wordt - met
inachtneming vande draagkracht van 'het milieu
- gestreefd naar een optimale diversiteit. Hiermede
is onverbrekelijk verbonden een effectieve geleiding
mede door doelmatige aanpassing van de ontsluiting. Met name beperking van het gemotoriseerde
verkeer vraagt de aandacht. De toenemende bereidheid van de lagere overheden om wegen in kwetsbare gebieden aan de openbaarheid te onttrekken
is in dit verband een belangrijke ontwikkeling.
Faunabeheer
Het ontwerp van wet tot wijziging van de Jachtwet
1954, zal binnenkort worden ingediend. Er is een
belangwekkende ontwikkeling waar te nemen met
betrekking tot de betekenis van de jacht als maatschappelijk verschijnsel. Onder invloed van de veranderde opvattingen in brede lagen van de bevolking
- niet in het minst ook in kringen van de jagers
zelf - krijgt het belang van de natuurbescherming
in de thans aanhangige voorstellen nog meer accent, met behoud overigens van de noodzakelijke
bescherming van de landbouwbelangen. Gesteund
door de Jachtwet, streeft de bewindsman er naar
een meer wetenschappelijk jachtbeleid te voeren.
In overleg met de Jachtraad en de betrokken jachthouders in die gebieden van de Veluwe, waarin
de wilde zwijnen zich voornamelijk ophouden, zal
getracht worden zodanige voorzieningen te treffen
dat dergelijke schadegevallen kunnen worden voorkomen.
Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
Begroting 1975
In "Trefpunt", het tijdschrift van het Ministerie van
CRM staan o.a. de volgende toelichtingen bij de
begroting 1975 van het Ministerie.
Natuurbehoud en openluchtrecreatie
Alle plannen voor recreatieve werken, die ter
subsidiëring worden voorgelegd, zullen evenzeer
aan het natuurbeschermingsbelang worden getoetst
als plannen voor cultuurtechnische werken. De
staatssecretaris van CRM zal over enige tijd de eerste
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het Grevelingenbekken overnemen van de minister van
Verkeer en waterstaat. Uiteraard behoudt laatstgenoemde de volledige verantwoordelijkheid voor alle
waterstaatkundige maatregelen.

In het "Rapport van de Waddenzeecommissie"
staan belangrijke adviezen over bestuur en beheer
van het Waddengebied. Een afzonderlijk punt van
onderzoek vormt het in één internationaal verband
brengen van het natuurgebied van de wadden, dat
zich van ons land via Duitsland tot in Denemarken
uitstrekt.
De Interdepartementale commissie voor de nationale parken en nationale landschapsparken, de
z.g. Commissie Verhoeve, brengt over enige tijd
twee nota's uit De eerste handelt over de organisatie
en de financiering van in te stellen nationale parken
en de tweede — tussentijdse — nota over de maatstaven waaraan nationale landschapsparken moeten
voldoen. De nota's zullen behandeld worden door
de vaste commissies van de Tweede Kamer voor
CRM, voor Landbouw en Visserij en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gezamenlijk.
De interdepartementale commissie Kampeerwet bereidt een ontwerp voor.
De staatssecretaris van CRM streeft naar een
spoedige ondertekening en ratificatie van het verdrag inzake bedreigde uitheemse diersoorten, de
Conventie van Washington. Dat geldt ook voor de
zogenaamde Wetlands-Conventie, een verdrag ter
bescherming van waardevolle water- en moerasgebieden.
Natuur- en landschapsbescherming
Tijdens de oliecrisis bestond bij de bewindslieden
van CRM bezorgdheid, dat versnelde gaswinning
ten koste van waardevolle natuurgebieden zou gaan.

Voor die bezorgdheid is thans minder reden.
De bewindslieden blijven overigens van mening, dat
natuurgebieden bij opsporing en winning van delfstoffen in beginsel volledig moeten worden ontzien.
Het belang, dat thans aan het natuur- en landschapsbehoud wordt gehecht, uit zich o.m. in de gewijzigde
kijk op de plannen voor waterstaatkundige, civieltechnische en cultuur-technische werken. Verschillende plannen voor dergelijke werken worden als
gevolg van deze ontwikkeling opnieuw bezien.
De noodzaak om het landschap als cultureel erfgoed te behouden heeft o.a. geleid tot het idee van
het nationale landschapspark. Dit betekent niet,
dat na verwezenlijking van een aantal nationale
landschapsparken met het cultuurlandschap dat
buiten deze gebieden ligt, zorgeloos kan worden
omgesprongen. Ook bij de inrichting en het gebruik van het landelijk gebied in het algemeen dienen
aspecten van natuurwetenschappelijke, ecologische,
cultuurhistorische en esthetische aard de nodige
aandacht te krijgen.
In de begroting van 1975 wordt de mogelijkheid
geboden ook voor waardevolle cultuurlandschappen
bijdragen voor de instandhouding en het beheer
beschikbaar te stellen.
De staatssecretaris van CRM vindt het van belang,
dat ook in het kader van het natuurbehoud meer aandacht wordt besteed aan het stedelijk gebied. De
mogelijkheden om binnen dit gebied voorwaarden
te scheppen voor een natuurlijke ontwikkeling van
bepaalde wilde fauna- en florasoorten en levensgemeenschappen, zullen worden bestudeerd.

Zaad- en kegeloogstprognoses voor 1975/1976 en 1976/1977
houtsoort
1975/1976

opbrengstverwachting

numerieke waarde
(schaal SBB)

95% betrouwbaarheidsinterval

Groveden
Oostenrijkse den
Corsrcaanse den
Fijnspa r
Douglas
Inlandse elk
Beuk
Berk
Zwarte els

middelmatig
matig
matig
slecht
zeer slecht
matig
zeer slecht
middelmatig tot vrij goed
middelmatig tot vrij goed

51
38
38
32
19
44
19
57
57

40-62
22-53
21-54
16-47
3-36
24-64
0-39
44-69
47-67

52
35
40

42-63
21-50
24-56

1976/1977 (voorlopige schattingen)
Groveden
middelmatig
Oostenrijkse den
slecht tot matig
Corsicaanse den
matig
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Sinds 1970 zijn elk jaar in oktober zaad- en kegeloogstprognoses voor het komende jaar gemaakt
voor negen houtsoorten. Voor een drietal houtsoorten
is tevens een voorspelling gegeven voor de oogst
na twee seizoenen.
Deze prognoses gaan vergezeld van een 95%
betrouwbaarheidsinterval. Dit wil zeggen dat van
de totale populatie van werkelijke uitkomsten er
95% binnen het betrouwbaarheidsinterval zal liggen
en 5% daarbuiten. Het is als normaal te beschouwen
wanneer er per jaar bijv. één van de twaalf werkelijke oogstuitkomsten niet voldoet aan het opgegeven
betrouwbaarheidsinterval van de voorspellingen. Dit
is gebeurd in 1971.
Echter in 1974 vallen drie van de twaalf uitkomsten
buiten het interval (Corsicaanse den 1974/75, Fijnspar
en douglas). Hiervan is de afwijking van Corsicaanse
den zo minimaal dat deze kan worden beschouwd
als een normale uitkomst uit het 5% gebied. De

sterke afwijking van fijnspar en douglas zijn vrijwel
zeker veroorzaakt door de stormen van 1972 en
1973. Door het wegvallen van een behoorlijk aantal
opstanden zal de samenstelling van de opstandenpopulatie waarop het oogstcijfer gebaseerd is, na de
stormen zo veranderd zijn dat dit een geheel ander
oogstcijfer ten gevolge kan hebben.
Vanzelfsprekend is in de periode (1930-1974) waarop de berekeningen gebaseerd zijn, de opstandenpopulatie ook aan verandering onderhevig geweest.
Deze veranderingen zullen slechts zeer geleidelijk
en langzaam plaats gevonden hebben en nooit aanleiding gegeven hebben tot een dermate grote afwijking zoals nu is opgetreden.
Opvallend is dat juist de betrefffende houtsoorten
o.a. Corsicaanse den, fijnspar en douglas zeer zwaar
van de stormen hebben geleden (NBT45(10): 280).

Oogstverwachtingsbericht voor boomzaden
seizoen 1974/1975

wachtingen bleef.
Bij het merendeel van de kegels bleken de zaden
zich niet te hebben "gezet"; er werd dan ook een
hoog percentage loos zaad aangetroffen. Megastigmus bleek bij de snijproef hoegenaamd geen rol
te spelen.
Desondanks zijn Heidemij Nederland B.V. en
Staatsbosbeheer er in geslaagd uit selectie opstanden op de Veluwe een kleine oogst aan redelijk goede kegels te winnen door aan de hand van snijproeven een boomsgewijze selectie toe te passen.

In het voorjaar werd een rijke bloei waargenomen
bij vele soorten loof- en naaldhout. Toch behoeft een rijke bloei niet altijd een rijke oogst in te
houden; vooral de oogst aan inlandse eikels en
de oogst aan douglaszaad vallen dit jaar tegen.
Groveden
De oogst aan kegels blijft middelmatig, alleen in het
zuiden van ons land wordt op een vrij goede oogst
gerekend.
De voorraad selectie A zaad in Nederland is echter
nog zo ruim dat dit jaar van het oogsten van kegels
kan worden afgezien.
Oostenrijkse en Corsicaanse den
De oogstverwachting van Oostenrijkse den is slecht
tot middelmatig, voor het volgend jaar middelmatig.
Van Corsicaanse den wordt een iets betere oogst
verwacht, plaatselijk in de duinstreek en in westelijk
Noord-Brabant oplopend tot een vrij goede oogst.
Voor het volgend jaar zijn de verwachtingen gelijkluidend.
Lariks, fijnspar en douglas
In het algemeen wordt over het gehele land voor
deze soorten een middelmatige tot vrij goede oogst
aan kegels verwacht. Afgewacht dient te worden hoe
de zaadbezetting per kegel uitvalt. Bij de douglas
doet zich de omstandigheid voor dat wel een vrij
goede oogst aan kegels werd waargenomen maar
dat de bezetting met zaad ver beneden de ver252

D. H. Bretveld, Bosbouwproefstation

Inlandse eik en Amerikaanse eik
Over het algemeen wordt een beneden-middelmatige
oogst aan eikels verwacht waarbij aan inlandse eikels beduidend minder dan aan Amerikaanse eikels.
Beuk
De verwachting is dat de opbrengst aan beukenoten vooral op de Veluwe, in Twente, de Achterhoek
Salland en Utrecht vrij goed zal zijn. In het
zuiden van ons land wordt echter een middelmatige
oogst verwacht.
Berk en els
Van deze boomsoorten wordt over het gehele
land een vrij goede oogst verwacht.
Es en esdoorn
Van es is geen oogst te verwachten;
van esdoorn wordt een goede tot zeer goede oogst
verwacht.
Heidemij Nederland B.V.
Staatsbosbeheer

Uit de Staatscourant 20 november 1974
Opheffing Stichting Bosbouwproefstation
"De Dorschkamp"
18 november 1974}Nr. J. 2090 Directie Juridische en
Bedrijfsorganisatorische Zaken
De Minister van Landbouw en Visserij, Gelet op
artikel 17 van de statuten van de Stichting Bosbouwproefstation "de Dorschkamp", te Wageningen;
Gehoord de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek van de Nederlandse Centrale Organisatie
voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek en
het bestuur van de Stichting Bosbouwproefstation
"de Dorschkamp",
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 1975 Is de Stichting Bosbouwproefstation "de Dorschkamp" te Wageningen,
opgeheven.
Artikel 2
1 Tot liquidateur van de Stichting is aangewezen de
directeur van de Stichting ir. A. J. van der Poel.
2 De liquidateur heeft tot taak:
a de onroerende en de roerende goederen van de
Stichting om niet over te dragen aan de Staat
(Landbouw en Visserij);
b datgene te verrichten wat overigens tot de
liquidatie van de Stichting Is vereist.
Artikel 3
De opheffing van de Stichting wordt ter kennis
gebracht van het Openbaar Centraal Stichtingenregister.
's-Gravenhage, 18 november 1974.
De Minister van Landbouw en Visserij,
Van der Stee.
Instelling Rijksinstituut voor onderzoek in de bosen landschapsbouw "De Dorschkamp"
18 november 1974fNr. 2120 Directie Juridische en
Bedrijfsorganisatorisch e Zaken
De Minister van Landbouw en Visserij,
Besluit;
Artikel 1
1 Er is een Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw "de Dorschkamp".
2 Het Instituut heeft tot taak het verrichten en
bevorderen van onderzoek op het gebied van de
bosbouw en de landschapsbouw.
Artikel 2
1 De directeur van het instituut is vöor de uitoefening van zijn taak rechtstreeks verantwoordelijk aan
de directeur van het Staatsbosbeheer."

2 De directeur van het instituut verstrekt desgevraagd inlichtingen inzake het onderzoek aan de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
TNO.
Artikel 3
1 Er Is een progranmeringscommissie die tot taak
heeft de directeur van het Staatsbosbeheer te adviseren over het onderzoeksprogramma van het instituut.
2 De voorzitter, de secretaris en de leden van de
programmeringscommissie worden benoemd door de
directeur van het Staatsbosbeheer.
3 De benoeming geschiedt voor een termijn van
5 jaren. Het lidmaatschap eindigt bij het bereiken
van de 65-jarige leeftijd.
4 De programmeringscommissie is bevoegd al dan
niet uit haar midden subcommissies In te stellen.
5 De secretaris van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO of dienst plaatsvervanger, alsmede de directeur van het Staatsbosbeheer
en de directeur van het instituut worden voor de
vergaderingen van de programmeringscommissie en
de sub-commissies uitgenodigd.
Artikel 4
1 De directeur van het instituut stelt jaarlijks een
ontwerp-plan van werkzaamheden voor het komende
jaar op en legt dit voor aan de programmeringscommissie.
2 De programmeringscommissie brengt over het"
ontwerp-plan advies uit aan de directeur van het
Staatsbosbeheer.
3 De directeur van het Staatsbosbeheer stelt het
plan vast.
Artikel 5
1 Door de directeur van het Staatsbosbeheer
kunnen wetenschappelijke begeleidingscommissies
worden ingesteld, die de directeur van het instituut
desgevraagd of eigener beweging adviseren omtrent
alle aangelegenheden welke verband houden met
het onderzoek.
2 De secretaris van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO of diens plaatsvervanger
wordt voor de vergaderingen van de wetenschappelijke begeleidingscommissie uitgenodigd.
Artikel 6
Deze beschikking wordt niet gewijzigd dan nadat
ter zake het advies van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO is gevraagd.
Artikel 7
1 Deze beschikking kan worden aangehaald als:
Instellingsbeschikking Rijksinstituut voor onderzoek
in de bos- en landschapsbouw "de Dorschkamp".
2 Zij treedt in werking met Ingang van 1 januari 1975.
's-Gravenhage, 18 november 1974.
De Minister van Landbouw en Visserij,
Van der Stee.
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Persbericht Landbouw-Economisch Instituut
Onderzoek naar het werknemersbestand in de
"groene sector"
Op verzoek van de "Commissie Onderzoek
Rationalisatie Bosbouw" van het Bosbouwproefstation, is de afdeling Structuuronderzoek van het
Landbouw-Economisch Instituut bezig met een
onderzoek naar het werknemersbestand in de z.g.
groene sector. Hierbij gaat het niet alleen om bossen,
maar ook om natuurterreinen, landschappelijke en
stedelijke beplantingen.
Over de huidige en de te verwachten werkgelegenheid in deze sector zijn geen of slechts in beperkte
mate gegevens beschikbaar. Dit wordt als een gemis
ervaren in verband met de ontwikkelingen bij de
mechanisatie. Gegevens over de omvang en de
samenstelling van het werknemersbestand in de
groene sector en over de ontwikkeling hiervan zijn
tevens van belang met het oog op de planning van
het onderwijs en de verschillende opleidingen voor
het werk in de groene sector. Mede in samenhang
hiermee zal ook op de kwestie van de arbeidsvoorziening worden ingegaan.
In het kader van dit onderzoek zullen door het LEI
in de komende maanden bij diverse instanties en
personen gegevens worden verzameld, onder meer
over: het aantal werknemers, hun leeftijd, de opleiding, de functie en de aard van de werkzaamheden,
waarbij zowel de werkleiding als het uitvoerend
personeel zal worden betrokken. De benodigde gegevens zullen voor een deel op schriftelijke en voor
een deel op mondelinge wijze worden verzameld.
De resultaten van het onderzoek zullen waarschijnlijk in de loop van 1975 en 1976 worden gepubliceerd.

Wilt u weten,
waarom Husqvarna

motorkettingzagen
uit Zweden de beste zijn?

zend dan deze #
advertentie-coupon in!
Ik zoek een technisch perfecte motorkettingzaag.
Een zaag met uitstekende geluiddemping. Met de
allerbeste anti-vibratie voorzieningen. Met een superieure,
krachtige motor. En met een
functionele
vormgeving
voor snel vellen
""en snoeien. Stuurt u
mij dus omgaand uw
uitvoerige
documentatie M .
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