Uitgaven van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Deze zUn te verkrijgen door gireren van de hierna te vermelden bedragen op de
postrekening van de Penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, kantoor Arnhem. nr. 908488, met vermelding van het verlangde, waarbij

kan worden volstaan met de aanduiding hierna tussen aanhalingstekens gesteld.

1. IIDocumentatle eerste 30 jaargangen" van het Ne-

derlands Bosbouw Tijdschrift (gerubriceerd en
volgens schrijvers; 190 bladzijden)
f 2,50
2. IIDe Bosbouw In Nederland", een geïllustreerd

oriënterend overzicht (50 bladzijden)

f

1,00

11. UMinutentabellen 1962" voor hel: vellingswerk

van douglas
. f 1.00
12. "Minutentabellen 19641" voor het vellingswerk
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse
den en fijnspar
f 1,00

3. IIOpbrengsttabellen voor de groveden" in Neder-

land (1950)

fl,OO

4. IINederlandse bosinsecten", determinatie-tabel

5.

6.

7.
8.
9.
10.

volgens teweeggebrachte beschadigingen enz; bestrijdingsmogelijkheden
f 1,00
UA. J. van Schermbeek" en zijn werk in het vroegere rentambt "Breda" (een deel bosgeschiedenis
van de Baronie van Breda) door J. H. Jager GerIings, 1953 (40 bladzijden)
f 1,00
"De Japanse lariks" (teelt, groei, verpleging enz.
door elf medewerkers belicht; 70 bladzijden)
Studiekring 1954
f 1,50
"Douglasdagen" 1954 (Studiekring, 80 bladz[jden)
f 1,50
"De Veredeling In de bosbouw" in Nederland 1954
(Studiekring, 60 bladzijden)
f 1,50
"Het reeënvraagstuk" 1960
f 1,00
"Minutentabellen 1960" voor het vellingswerk van
groveden en Japanse lariks
f 1,00

34

"Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in

Nederland'. Met van ringband-(multo-)perforatie voorziene bijlagen. waaronder opbrengsttabellen der voornaamste Nederlandse produktiehoutsoorten. Bestellen
door overschrüving van f 6,00 op postrekening van de
"Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters", kan-

toorte Wageningen, nr. 904161, onder vermelding
van "RichtIUnen".
De opbrengsttabellen zijn, voor wie de uitgave reeds
eerder aanschafte zonder deze tabellen, ook afzonderIÜk door overschrijving van

f

1,50 op vorenvermelde

postrekening, onder aanduiding "Opbrengsttabellen".
N.B. De ringband is verkrijgbaar bij uw boekhandelaar, uitgave Esveha V.h. Ph. Simons en Co. N.V.,
Den Haag, AUswUkseweg 512.

