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trent de oorzaak van het al dan niet optreden van schade ontbreekt momen·
teel een duidelijk inzicht.
Het middel prefix wordt daarom voorlopig voor toepassing in alle loof·
hout beplantingen afgeraden.
Voor de bestrijding van adelaarsvaren blijkt prefix goed bruikbaar te zijn.
Er is namelijk een meerjarige bestrijding van varens mogelijk met een een·
malige toepassing van het middel.
Echter op grond van de huidige kennis en ervaringen kan prefix in naald·
houtbeplantingen niet worden aangeraden, zodat selectieve bestrijding van
adelaarsvaren onmogelijk is.
Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen dat gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen slechts dan veilig is wanneer door de Werkgroep
Onkruidbestrijding TNO aanbevelingen worden gedaan. Enkele middelen,
zoals dalapan, simazÏn en groeistoffen worden reeds geruime tijd met succes
bij de onkruidbestrijding in beplantingen toegepast. Dit succes blijft overigens
achterwege wanneer de toepassingsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Mutaties
Met het aanstaande vertrek van mr R. A. van den Wal! Bake is ingaande
I januari 1967 mr J. E. van Leeuwen benoemd tot directeur van sociaal·
economische en algemene zaken bij het directoraat.generaal van de landbouw
en tot plv. directeur-generaal van de landbouw.
Tot directeur faunabeheer is ir J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot
Oldenzeel aangewezen, sedert september 1962 plaatsvervangend directeur
faunabeheer. Hij volgt ir C. H. J. Maliepaard op, die per 1 december 1966
werd gepensioneerd.
Ir F. M. Maas, voorheen landschapsconsulent voor Noordbrabant bij het
Staatsbosbeheer en sedert 1964 hoofd van de afd.landschapsvorming bij de
Rijksplanologische dienst, werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar te
Delft.
Ir E. J. Heidema, directeur van het Houtvoorlichtingsinstituut te Amsterdam, alsmede C. van den Heuvel en M. W. Holtemlan ten Hove, beiden te
Gorssel, bedankten voor het lidmaatschap.
ADRESVERANDERINGEN
Ir B. B. Glerum verhuisde van Rhenen naar Maastricht, Veldspaatstraat 32, tel. 04400-32776.
Drs G. J. den Hartog te Voorburg verhuisde aldaar naar Hoge Weidelaan
29, tel. 070-981488.
Ir J. W. Heringa verhuisde van Amsterdam naar Wageningen, Zoom·
weg 62.

