EEN RIJDEND LABORATORIUM
(MEDEDEELING UIT HET BIOLOGISCH LABORATORIUM
"DE HOGE VELUWE")
door

Dr. A. D. Voûte.
Reeds tijdens het boschbouwkundig congres te Boeda-Pest
is de wenschelijkheid besproken, dat men in Europa zou
beschikken over rijdende laboratoria, geschikt voor entomologisch onderzoek in de bosschen. De meeste entomologische
laboratoria, toch. zijn ver van de bosschen af gelegen, zoo~
dat de aansluiting van laboratorium- en veld-waarnemingen

vaak moeilijkheden met zich mee brengt. En zelfs, wanneer
een laboratorium te midden van de bosschen gelegen is,
zooals dat op de Hoge Veluwe het geval is, dan zal het
slechts zelden gebeuren, dat de plagen juist die bosschen
teisteren, die vlak om het laboratorium liggen. Uit een en
ander kan blijken, dat het, ten einde veld- en laboratoriumwaarnemingen behoorlijk met elkaar te kunnen vergelijken,
noodzakelijk is, te beschikken over een laboratorium, dat
men kan brengen naar de plaats, waar de plaag is uitgebroken.
Het was voor de leiding van het Biologisch Laboratorium
een uiterst belangrijk bericht, toen zij mocht vernemen, dat
Prof. Or. G. A. van Poe Ij e er in geslaagd was, de
bouw van een dergelijk laboratorium mogelijk te maken.
Door Prof. Or, C. J. van der K I a a u w' en zijn assistenten, Mej. Dr. M. R 0 0 s eb oom en den heer A. F.
H. Bes e mer, den technicus van het Zoologisch Laboratorium te Leiden, den heer W. 0 u k en schrijver dezes
werd een plan voor een dergelijk rijdend laboratorium opgemaakt. Dit eerste plan werd nog grondig gewijzigd in
overleg met de leiding van de Vakcursussen voor Jeugdige
Werkloozen in Den Haag, t.w. de heeren C. van Wij k
en J. A. B u i ten h u i s, onder wier leiding de wagen
gemaakt is.
Nadat aldus over elk onderdeel van gedachte gewisseld
was, werd door bovengenoemde vakcursus de wagen gebouwd. De wijze, waarop de plannen zijn uitgevoerd, is
boven alle lof verheven. De uitvoerders van elk onderdeel
hebben het hun toevertrouwde werk vol liefde verricht,
zoodat elk detail tot het uiterste verzorgd is. Hoezeer dit
aan de afwerking van de wagen ten goede is gekomen,

behoeft niet nader te wordeti vermeld.
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Thans moge ik een korte beschrijving van de wagen laten
volgen.
De laboratoriumwagen is ongeveer 4)/;! m lang. 2 m breed
en inwendig 2 m hoog. zoo,dat men er gemakkelijk in loop en
kan. Hij kan door middel van paarden worden voortbewogen. Dit leek beter dan motortractie. Het is immers de

bedoeling. dat hij maanden achtereen op dezelfde plaats
gestationeerd blijft wat voor de motor langdurige werkloosheid en daardoor bederf zou beteekenen. Moet de wagen
over een groote afstand worden verplaatst. dan zal dit met
behulp van een trailer kunnen geschieden, over kleine afstanden kan hij even goed met een paard als met een tractor
worden voortbewogen. Bovendien waren de bouwkosten
aanzienlijk lager, wanneer hij voor paardentractie zou worden
ingericht.

Heeft men de plaats van bestemming bereikt, dan worden
bok en disselboom verwijderd. De bok kan dan als trap voor
de achterdeur worden gebruikt.
Aan de voor- en achterzijde bevindt zich een deur. waardoor men de wagen kan binnengaan.
Aan de onderzijde van de wagen is een watertank aan ...

gebracht voor 250 I. Het water kan met behulp van een
fietspomp onder druk worden gebracht, waardoor men in
het laboratorium over stroomend water beschikt. Bovendien
beschikt het over een buta-gas installatie en over een op
een accu werkende electrische verlichting (lichtpunten aan
de zoldering; stopcontact voor microscopiseerlamp).
De wagen is in twee afdeelingen verdeeld. die door een
schuifdeur van elkaar gescheiden zijn.
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De kleinste. aan de voorzijde gelegen afdeeling. is als
keuken-chemicaliën-ruimte ingericht.

Hier vindt men een

aanrecht met een spoelbak. waarboven een waterkraan. Hier
kan op buta-gas gekookt worden. De rechterzijwand wordt
ingenomen door twee kasten, waarin hoeken en aan de
onderzoekers toebehoorende voorwerpen kunnen worden

opgeborgen. In de linkerzijwand bevinden zich boven de
aanrecht vier raampjes, die twee aan twee boven elkaa.r::

gelegen zijn. Tusschen de bovenste en de onderste raampjes
vindt men een afdruipbak. Onder de aanrecht kan een
chemicaliënkist worden geplaatst.
De tweede afdeeling is ingericht voor het kweeken van
insecten. Langs de beide wanden vindt men een tafel. Die
langs de rechterwand is neerklapbaar, .de andere is vast
en voorzien van -4 laden. Boven deze tafels ziet men naast
elkaar -4 ramen, zoodat men tijdens het prepareeren voldoende licht heeft.
Boven de raampjes is een plank aangebracht, waarop
kweekkasten kunnen worden geplaatst. Achter deze kweekkasten bestaat de wand uit van gaas voorziene raampjes.

Door deze inrichting wordt belet. dat de temperatuur in de
wagen te hoog voor mens eh en dier zou worden. In de
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praktijk is reeds gebleken, dat de temperatuur zelfs op zeer
warme dagen in de wagen redelijk is.

Aan de onderzijde van deze plank hangen aan elke zijde
4 laden, waarvan twee zijn ingericht voor het neerzetten
van parasietenkweekkasten.
Onder elke tafel kunnen 4 kisten worden geplaatst, die,
wanneer .de wagen op de plaats van bestemming is aange,..
komen, onder de wagen worden neergezet.
Laden en kisten zijn zoo ingericht. dat een groote hoeveelheid glaswerk, buisjes, laboratorium-gereedschap en instrumentarium kan worden meegenomen en dat zij tijdens het
vervoer niet schudden.
Voor elke groep van raampjes kan een zonnescherm

worden neergelaten. Evenals de gazen raampjes, het dubbele
dak en de witte kleur werkt ook dit mee tot het koel houden
van de wagen.

Zoo is dit rijdend laboratorium

een

werkgelegenheid

geworden, waarin zooveel mogelijk de voordeel en van een
vast laboratorium zijn verwezenlijkt.
Wij werken nog niet lang genoeg met onze nieuwe aanwinst, zoodat wij nog niet weten, of er nog tekortkomingen

zijn, die later zullen moeten worden verbeterd. Wij hopen
echter, dat wij in staat zullen zijn in de toekomst onze wagen

geregeld in de bosschen te gebruiken en meenen, dat hij voor
de Nederlandsche boschbouwentomologie een belangrijke
aanwinst zal zijn.

Hoenderloo, 15 Juli 1940.

RECTIFICATIE .
. "In het Augustus-nummer van dit tijdschrift is op blz. 369
in de Summary van het artikel over Pissodes piniphilus i,h
het het Nationale Park De Hoge Veluwe gesproken van:
"fir-tree". Dit raoet zijn: "pi ne-tree (Pinus silvestris)".

