BLIJVENDE EN TIJDELIJKE P R O E F P E R K E N BIJ HET
B O S B O U W P R O E F S T A T I O N T.N.O.
W i t h a summary: O n permanent and temporary sample plots of the Forest Research
Station T.N.O.
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Nu het Bosbouwproefstation T.N.O, ertoe is overgegaan, naast de blijvende proefperken, die in vele gevallen reeds van 1923 af geregeld zijn
opgemeten, ook tijdelijke proefperken in het onderzoek te betrekken, komt
het gewenst voor, een uiteenzetting te geven, over de aard van beide
soorten.
Blijvende proefperken dienen om op een zo nauwkeurig mogelijke wijze
in een bosgedeelte de houtproductie, zowel op een bepaald tijdstip als
over de gehele omloop van het bos, vast te stellen en deze in verband te
brengen met de rechtstreeks te berekenen grootheden, zoals leeftijd, hoogte en diameter. Wanneer men aldus voldoende gegevens verzamelt, is het
mogelijk deze te verwerken tot opbrengsttabellen, welke uiteraard naar
houtsoort worden onderscheiden en binnen eenzelfde houtsoort naar
groeiklassen of boniteiten.
Vooral voor het verdelen van het materiaal over verschillende boniteiten is het noodzakelijk, dat dit een zeer grote omvang bezit. Gezien de
beperkte opzet van het onderzoek waarmede in 1923 de Exotencommissie
van de Nederlandsche Heidemaatschappij is begonnen, is het niet mogelijk uitsluitend op grond van deze gegevens de bedoelde opbrengstoverzichten voor verschillende boniteiten samen te stellen. Daarom is het
Bosbouwproefstation T.N.O. dan ook reeds kort na zijn oprichting ermee
begonnen, het aantal aan het onderzoek deelnemende objecten uit te
breiden. Evenwel vereist het uitzetten en opmeten van nieuwe proefperken van dezelfde gedaante, als deze tot nu toe waren en zoals ze gewoonlijk ook in het buitenland te vinden zijn, vrij veel tijd. Daardoor is
het niet mogelijk op korte termijn het gestelde doel te verwezenlijken.
Om deze reden is gezocht naar een aanvulling die wij denken te bereiken met tijdelijke proefperken. Deze tijdelijke objecten hebben, tot doel
een ruimer aantal gegevens voor de bonitering op te leveren. Hierbij is
het dus begonnen om het verband tussen leeftijd en gemiddelde hoogte,
dat aan één object in beginsel twee tot drie maal achtereen zal worden
bepaald, met tussenpozen van enkele jaren.
In verband met het beperkte doel kunnen de eisen aan deze tijdelijke
proefperken minder zwaar zijn. Zo is dan als vorm de cirkel gekozen,
waarvan alleen het middelpunt behoeft te worden vastgelegd, terwijl bij
blijvende proefperken de vierkante vorm, althans de rechthoek, de voorkeur verdient, welke evenwel het vastleggen van 4 hoekpunten noodzake-
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lijk maakt. Terwijl vaste perken steeds op precies dezelfde hoogte boven
de grond moeten worden geklemd, waartoe het nodig is, alle bomen op
1,3 m boven de grond van een merkteken te voorzien, kan bij tijdelijke
objecten het schilderen van de merktekens op borsthoogte achterwege
worden gelaten. Bovendien wordt in het laatste geval slechts eenmaal
geklemd, in plaats van overkruis en volstaat men met een geringer aantal hoogtemetingen. Daar de gezochte gemiddelde hoogte wordt berekend
—
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als h = j—y (de gezamenlijke cylinderinhoud van alle bomen, gedeeld
door het gezamenlijke grondvlak), is een volledige opmeting toch steeds
nodig, zij het met een iets geringere nauwkeurigheid dan bij vaste perken
gebruikelijk is. Het is dan met weinig moeite tevens mogelijk, de houtvoorraad en de hierin door bijgroei en dunning optredende veranderingen
mede te berekenen en deze gegevens als aanvulling op het overige materiaal in het onderzoek te betrekken. Tenslotte behoeft, in verband met de
beperkte duur van het onderzoek, de oppervlakte van een tijdelijk proefperk niet zo groot te zijn als van een blijvend. Een en ander heeft tot gevolg, dat het uitzetten en opmeten slechts ongeveer een uur in beslag
neemt, tegenover tenminste een gehele dag voor een blijvend perk.
Ook wat de behandeling betreft is er verschil. Bij. blijvende proefperken streeft het Bosbouwproefstation ernaar, eenheid te brengen in de
dunning. Het aantal bomen, dat bij de regelmatig terugkerende dunningen telkens moet worden verwijderd, wordt tevoren berekend op grond
van de hoogteaanwas. Het proefstation neemt dan ook bij blijvende perken
zelf het initiatief tot de dunning, uiteraard steeds in nauw overleg met de
betrokken beheerder.
Bij tijdelijke proefperken daarentegen wordt de dunning geheel overgelaten aan de inzichten van het plaatselijk beheer. W e l is het de bedoeling, dat het proefstation van voorgenomen dunningen in deze tijdelijke
proefperken op de hoogte wordt gehouden, opdat bij een hermeting van
een object tevens de omvang van de dunning kan worden vastgesteld.
Samenvattend kan dus worden gezegd, dat blijvende proefperken voor
een nauwgezet onderzoek naar de houtproductie dienen en dat de dunningen hierin zoveel mogelijk volgens een vaste richtlijn plaats vinden
op initiatief van het Bosbouwproefstation T.N.O., dat jaarlijks over de
eventuele wenselijkheid van een dunning in overleg treedt met de beheerder.
Tijdelijke perken, welke in het algemeen slechts twee tot drie maal
achtereen zullen worden opgemeten, dienen in hoofdzaak voor het verruimen van het inzicht in het verband tussen leeftijd en lengtegroei (maatstaf voor bonitering). Zij worden, evenals dit met blijvende proefperken
het geval is, gelijktijdig met een dunning hermeten, doch het initiatief
daartoe wordt ditmaal aan de beheerder overgelaten en de dunning vindt
naar diens eigen inzichten plaats.
Summacg.
Permanent sample plots are intended for an accurate research on
growth and yield. For the construction of reliable yield tables, a great
number of sample plots is necessary, particularly in order to make it possible to distinguish several quality classes. However, these quality classes
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are merely based on the relationship between age and mean height, which
can be derived from small temporary sample plots.
The Forest Research Station T.N.O. at Wageningen has recently
started with the laying out of these temporary plots, for which a circular
form has been chosen. Though the work is carried out with a somewhat
smaller degree of accuracy, the plots are measured completely. Thus the
results can also be used to complete the data, derived from permanent
plots, such as volume and increment. The temporary plots will be
measured twice or three times with a few years' interval.

De Watersnood en de Bosbouw
De ontzaggelijke ramp die ons land heeft getroffen, riep in elk van
ons alle gevoelens van menselijkheid wakker. Het verlangen om aan deze
gevoelens van menselijke solidariteit en naastenliefde ook uiting te geven,
vindt zijn realisatie in allen-omvattende hulp-acties. Een ieder voelt zich
gedrongen hier aan mede te werken. Niemand wil achterblijven.
Ook de bosbouwers voelen dit verlangen, niet alleen als individuele
mens en Nederlander ; men wil ook graag als specifieke groep in ons
economisch bestel zijn steentje bijdragen aan de leniging der nood en aan
de bespoediging van het herstel.
W a t ons mogelijk is, zullen wij moeten doen. Dit is behalve ons verlangen ook een plicht en een eer. De Voorzitter der Nederlandsche
Vereeniging van Boscheigenaren, Jhr Mr C. M. O. van Nispen tot Sevenaer, maakte zich op een algemene vergadering der Vereniging op
11 Februari dan ook tot tolk van de eensgezindheid in dezen, die boven
alle twijfel verheven is, toen hij een gemeenschappelijk plan van actie
aankondigde. Met alle waardering voor de goede bedoelingen van incidentele spontane uitingen verzocht hij echter de leden, hiermede verder
voorlopig te wachten, tot uit een overleg met de Rijkswaterstaat, het
Staatsbosbeheer en de Nederlandsche Heidemaatschappij vast zal staan,
op welke wijze de hulp inderdaad zo efficient mogelijk zal kunnen worden geboden. In de onmiddellijke behoefte aan rijshout wordt reeds
voorzien.
De Redactie van het N.B.T. meent dit goede voorstel niet onopgemerkt te mogen voorbijgaan, maar van ganser harte te moeten steunen.
Tevens sluiten wij ons geheel aan bij de wens, niet overijld te werk te
gaan, doch een nog gemeenschappelijk uit te werken plan af te wachten.
Namens de Redactie,
H. van Vloten, Voorzitter.

