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Boekbespreking.
'BEDRIJFSUITKOMSTEN IN DEN LANDBOUW OVER
"
'HETBOEKJAAR 193:>-1934,
;

In een afzoriderlljke aflevering der Verslagen en Mcdedeelingen der
Directie van den Landbouw is een' overi,icht gêgeven van de be.,;

drijfsmtkomsten 'vat\" een aantal landbouwbedrijven over het boekjaar

193:>-1934,
De verwerking der gegevens. verstrekt door de landbouwboekhoud·
bureaux der verschillende Landbouworganisaties. is op dezelfde wijze
geschied als in vorige jaren. De belangrijkheid dezer uitkomsten was
oorzaak. dat m~t de publicatie' van het betreffende overzicht niet is
gewacht tot het V.erslag over den Landbouw over 1934 verschijnt. Het
was tot dusverre gebrUikelijk in het Hoofdstuk "De economische toe·
stand van den Landbouw" van het Landbouwverslag een dergelijke

exposé te geven.
Naast een berekening der bruto.. en netto ..opbrengsten per ha van
de gecontroleerde bedrijven'. gerangschikt 'naar de landbouwgebieden
afzonderlijk eIli de groepen ·daarvan zijn tevens - voor de eerste maal de resultaten vermeld van een becijfering der uitgaven per ha. Deze
uitgaven zijn gesplitst in de verschillende rubrieken als arbeidsloonen,
aankoop zaalgrond. pootgoed. meststoffen en veevoeder. rente inventaris,
pa.1:ht en overige onkosten.
De publicatie Is tegen betaling van f 0.25 per exemplaar verkrijgbaar
biJ de A1gemeenë LandsdrukkeriJ,
I

UIT DE DAGBLADEN,
Algemeen Handelsblad. 3 Mei 1935..

BEBOSSCHING DER DUINEN IN
WEST-ZEEUWSCHNLAANDEREN,
.
Studie ..commissi.e benoemd.
Er bestaan plannen tot bebossching der duinen in West..Zeeuwsch
Vlaanderen. _ De commissaris der Koningin in Zeeland heeft zIjn volle
sympathie en medewerking toegezegd. De bebossching der duinen zal
bijdragen tot het verkrijgen van hechtere banden met het Nederland van
over de Schelde. Er is een studie..commissie benoemd, waarin zitting
hebben genomen de heeren C. M. van den Bra C' c k er, tuinbouw..
kundige te Aardenburg. rapporteur, A. I. Lee n hou t s. burgemeester
te Retranchement, P. de Vuyst. waterbouwkundig ambtenaar te
Graede. en J. Be c u, waterbouwkundig ambtenaar te Cadzand.

