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Onze uitgaven
Zij zijn te verkrijgen door gireren van de hierna te vermelden bedragen op
<!e postrekening van de Penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, kantoor Arnhem, nr. 908488, met vermelding van het vellangde, waarbij kan worden volstaan met de aanduiding hierna tussen aanhalingstekens gesteld.
1.

"Documentatie eerste 30 jaargangen" van het Nederlands Bosbouw Tijd~
schrift (gerubriceerd en volgens schrijversj 190 bladzijden). . . . . f 2,50

2. "De Bosbouw in Nederland", een geïllustreerd oriënterend overzicht (SO
bladzijden).
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. f 0,70

3.

"De Japanse lariks" (teelt, groei, verpleging enz. door elf medewerkers
belicht; 70 bladzijden). . . . . . . • . . • . . . . . . . f 1,50

4.

"Minutentabellen 1960" voor het vellingswerk van groveden en )apanse
lariks . . . . . .
...•.......
f 0,70

S.

"MinutentabelJen 1962" voor het vellingswerk van douglas.

6.

"Nederlandse bosinsecten", determinatie~tabel volgens teweeggebrachte
beschadigingen enz.; bestrijdingsmogelijkheden

f 0,70

7.

"Het reeënvraagstuk" .

f 0,70

8.

nA. J. van Schennbcek" en zijn werk in het vroegere rentambt "Breda"
(een deel bosgeschiedenis van de Baronie van Breda) door J. H. Jager
Gerlings, 1953 (40 bladzijden)..
.......

. ..

.

,,Richtlünen voor de bedrijfsregeUng van bosbezit in Nederland". Met van
ringband.(multo·)perforatie voorziene bijlagen, waaronder opbrengsttDbellcn der voornaamste Nederlandse productiehoutsoorten.
Bestellen door overschrijving van f 6,00 op postrekening van de ..Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters", kantoor te Wageningen, nr.
904161, onder vermelding van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn, voor wie de uitgave reeds eerder aanschafte
zonder deze tabellen, ook afzonderlijk verkrijgbaar door overschrijving
van f 1,50 op vorenvermelde postrekening, onder de aanduiding "Opbrengsttabellen".

N.B. De ringband is verkrijgbaar bij uw boekhandelaar à f 2,00, uitgave
Esveha v.h. Ph. Simons en Co N.V., Den Haag. Rijswijkseweg 511..
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