Mededelingen Boswezen
OOK BIJ U HET HEIDEHAANTJE?

Het heidekevertje of heidehaantje is sinds vorig jaar plaatselijk zeer talrijk,
zodat reeds aanzienlijke schade is aangericht. Ook voor de eerstvolgende jaren
mag worden verwacht, dat de kevers en hun larven de heide zullen aanvreten,
als gevolg waarvan deze in augustus roodbruin verkleurt en de bloei geheel of
gedeeltelijk achterwege blijft.
Sinds kort wordt op het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in
de Natuur (LT.B.O.N.) een onderzoek ingesteld naar de biologie van de
kever, in de hoop dat men tezijnertijd tot een verantwoorde bestrijding zal
kunnen komen.
Ter oriëntering is het bijzonder gewenst op de hoogte te komen van de
verspreiding die de kever op het ogenblik heeft. Daartoe wordt een beroep
gedaan op alle eigenaren en beheerders van heidevelden, te willen melden of,
en zo ja waar, wanneer en in welke mate, schade op hun terreinen is aange'richt en wel aan het LT.B.O.N. t.a.v. H. F. H. Blankwaardt, Kemperbergerweg 11, Arnhem, tel. 08300-25748.

GEEN DOUGLAS-ooGST TE VERWACHTEN!

Oudere opstanden van douglas vertoonden in het afgelopen voorjaar een
matige bloei zodat een kleine oogst mocht worden verwacht. Helaas blijken
er tijdens en na de bloei omstandigheden te zijn opgetreden die de vruchtzetting hebben verhinderd.
In het najaar van 1967 kan dus niet op een douglas-oogst van enige betekenis worden gerekend in de door het Bosbouwproefstation goedgekeurde
zaadopstanden.

Mededeling van /zet Staatsbosbeheer

CURSUSPROGRAMMA 1967 VAN DE BOSBOUW PRAKTIJK SCHOOL
Hiermede geven wij in vervolg op de mectedeling in het februarinummer op blz. 89
enkele wijzigingen en aanvullingen van het cursusprogramma 1967 van de Bosbouwpraktijkschool:
23/10- 3/11 2-weekse cursus in het gebruik en onderhoud van motorzagen en bosmaaiers
6/11-10/11 l-weekse cursus jn het snoeien van laanbomen
13/11-24/11 2-weekse cursus in het gebruik en onderhoud van kleine trekkers en
aanbouwwerktuigen
27/11-15/12 3-weekse cursus in rationalisatie van de arbeid in de bosbouw
21/12-22/12 2-daagse cursus voor ondernemers en leidinggevend personeel inzake
de afzet van hout en de kostenfactoren bij het vellen en het opwerken
van l,anghout Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met het
BOSbouwproefstation en het Bureau fulands Hout.
Arnhem, Park Sonsbeek, tel. 08300-33125

STAATSBOSBEHEER-DIRECTIE ZUIDHOLLAND EN ZEELAND
De in mei 1966 onder de leiding van de hoofdingenieur-directeur ir. P. Tideman
ingestelde Provinciale Directie van het Staatsbosbeheer voor Zuidholland en Zeeland
heeft 30 juni 1967 de nieuwe huisvesting aan de Louise de Colignystraat 120 te Den

Haag betrokken; de voorlopige vestiging was in Austerlitz. Het tot deze directie behorende consulentschap voor Zeeland blijft gevestigd in het Landbouwcentrum, Westsingel 58 te Goes.
De persdienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij tekent hierbij aan, dal
het beheer voor Zuidholland betreft de Staatseigendommen van het oude Hollandse
Gravenhuis, Koekamp, Malieveld en Haagse Bos en de Stadhouderlijke Plaats Ter
Nieuwburgh (het tegenwoordige Rijswijkse Bos). Bovendien behoren daarbij de duingebieden bij Wassenaar en Noordwijk, alsmede de natuurreservaten van het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in beide provinicies.
Niet alleen neemt de dienst met de staatseigendommen een belangrijke plaats in bij
de onmisbare groenvoorziening van de randstad, ook de technische hulpverlening bij de
gesubsidieerde cultuurtechnische werken, langs de verkeerswegen en bij de grote openbare werken in de Delta behoort tot -zijn taak.

Boekbespreking
[6]

Fors/Uche Betriebswirtschaf/slehre - Prof. dr G. Speidel, 1967 - 289 pag. + 53
afbeeldingen; 48 DM; Verlag Paul Parey, Hamburg-BerIin.
In zijn voorwoord stelt de auteur duidelijk voorop dit moderne en zeer interessante
studieboek primair te hebben geschreven voor studenten in de bosbouw, voor bosbeheerders en tenslotte voor beoefenaren van de algemene bedrijfsleer. De bosbouwstudenten worden in dit boek als het ware geconfronteerd met de problemen van de
bosbedrijfsleer, terwijl de bosbeheerders hierin de nodige aanwijzingen kunnen vinden,
die hen behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van hun praktische problemen; laatstgenoemde groep zal door kennisname van de inhoud van dit boek een beter gefundeerd
inzicht kunnen verkrijgen in de bosbedrijfsleer.
Alhoewel volmondig wordt erkend, dat de bosbedrijfsleer als gevolg van de bijzondere
eigenaardigheden van het houtproduktieproccs nog vele leemten bevat, komt het mij
toch voor, dat de auteur in zijn drieledige opzet uitstekend is geslaagd.
De inhoud is primair verdeeld in 8 hoofdstukken:
I. de bosbedrijfsleer (9 blz.)
2. de functie en kenmerken van het bosbedrijf (11 blz.)
3. het houtproduktieproces (58 blz.)
4. de boswaardebepaling (33 blz.)
5. de bedrijfsanalyse (35 blz.)
6. de planning in het bosbedrijf (45 blz.)
7. de structuur van het bosbedrijf (61 blz.)
8. de persoonlijke kwaliteiten van de bosbeheerder (5 blz.)
Een uitgebreid Hteratuur-overzicht met 493 nummers van de laatste 30 jaren completeert tenslotte dit belangwekkende studieboek.
Zo zal men in hoofdstuk 2 kennis kunnen nemen van de manier, waarop moderne
kostprijsberekeningen op het houtproduktieproces kunnen worden toegepast, terwijl
in hoofdstuk 7 voor het eerst in dergelijke Westeuropese studiewerken ook aandacht
wordt geschonken aan de voorwaarden én de organisatie van de houtafzet. Bij de
behandeling in hoofdstuk 5 van de bedrijfsanalyse, die de basis vormt voor verdere
rationalisaties in de bosbouw, kan men kennis nemen van de methoden voor de bepaling én de beoordeling van het bedrijfsresultaat in de bosbouw.
20 jaar), op
Interessant is ook de synthese bij de "planning" op lange termijn
middel~lange termijn (5-20 jaar) en op korte termijn (1-5 jaar), waardoor de kloof tussen
de bosinrichting en de bosbedrijfslcer kan worden overbrugd.
Ongetwijfeld zal dit moderne werk over de bosbedrijfsleer ook in Nederlandse bosbouwkringen zijn weg wel weten te vinden.
J. J. MOOIJ
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